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PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI2015 

Vist el compte general del Consorci d'lnfancia i Món Urba per a I'exercici de 2015, confeccional 
d'acord amb el previst a les regles 44 a 51 de la Instrucció del model normal de comptabilitat 
local, aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre de 2013. 

Vist I'article 212.3 del ROL 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, en el que es determina que els comptes s'hauran d'exposar al públic. 

Atés que d'acord amb I'article 212.5 de I'esmentat ROL 2/2004, caldra rendir a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya el compte general un cop aprovat definitivament. 

Atés que d'acord amb el previst a I'article 9.b.2 deis estatuts del Consorci, Ii correspon al 
Consell de Govern I'aprovació del compte general. 

Aquesta Presidéncia PROPOSA al Consell de Govern del Consorci I'adopció deis acords 
segOents: 

1. APROVAR inicialment el compte general del Consorci Institut d'lnfancia i Món UrM per a I'any 
2015, amb un romanent de tresoreria de 24.681,25 €. 

2. EXPOSAR-LO al públic, de conformitat amb I'article 212.3 del Real Oecret Legislatiu 2/2004, de 
5 de mary, pel qual s'aprova el text refós de la .Llei' reguladora de les hisendes locals, per un 
termini de quinze dies habils, durant els quals i vuit dies més els interessats podran presentar 
reclamacions, reparaments o observacions, i TENIR-LO per definitivament aprovat si durant 
I'esmentat termini no s'haguessiri ¡;>resentat reclamacions. 

3. TRAMETRE cópia del compte general de l'exercici2015, un cop definitivament aprovat, a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, segons disposa I'article 212.5 del TRLRHL, aprovat pel 
ROL 2/2004 de 5 de mary. 

Barcelona, 8 d'abril de 2016 

DEL CONSORCI 

Pg. de la Val! d'Hebron 171 I Campus Mundet (UB) Edifici del Teatre I 08035 Barcelona 
Tel. 934675427 I institutinfancia.cat I info@institutinfancia.cat 





.~ Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, 8.a. 

Av. Diagonal, 640 
oB017IJal'cclona 

6 de abril de 2016 

Sra. Maria Truñó i Salvad6 
Directora 

CONSORCI INSTITUT D'INFÁNClA 1 MON URBÁ 
Pg. de la Van d'Hebl'On, 171 
Campus Mundet (UB) - Edifici del Teatre 
08035 Barcelona 

Balmes,89-91 
08008 Barcelona 

A l'atenció del Comilo Execntiu de Consorci Institut d'lnfilncia j Mon Urbit 

Molt senyors nostres, 

Estem duellt a terme l'auditoda deIs comptes anuals de Consorci Institut d'lnf/mcia i Mon UrM 
correspollents a I'exercici 2015, els quals estan pelldents de formulaci6 pel Comité Executiu del 
Consorci. L'últim esborrany d'aquests comptes presenta les següents xifres: 

Resultat (pérdues): (37662,68) euros. 
20 531A6 euros. 
44941,40 euros. 

Patdmoni net: 
Total actiu: 

El nostre treball es · traba practicament finalilzat, restant pendents, pdllcipalment, els següents 
procediments d'auditoria: 

Actuaiilzació de la revisi6 i lectura de les Actes deIs Organs de Direcci6. 
Revisi6 deIs fets posteriors ai tancamellt de I'exercici i fins a la data d'emissió de l'inforllle. 
Obtenció de la carta de manifestaeions de la Direcci6. 
Obtenció deIs comptes anuals formulats pel Comit" Executiu. 
Obtenei6 de documentaci6 justificativa del nn1llisi de la transici6 a la nova ICAL. 
Altres punts menors. 

Com vostes cOlleixen, la nostra opini6 d'auditoria sera la contillguda en }'informe d'auditoria que 
emetrem una vegada finaiitzats els aspectes anteriors. 

D'acord amb la seva sol·licitud, els infOlmem que, si des de la data d'aquesta carta fins a la data 
d'emissi6 de l'informe d'auditoria no esdevé cap fet que pugui afectar els esmentats comptes anuals, o 
sigui necessari revelar en l'informe d'auditoria, i una vegada s'hagin conelos de maDera satisfactoria els 
procediments d'auditoria pendents abans esmentats, el uostre informe es redactara en els següents 
termes: 

'1NFORME D'AUDITORlA DE COlVIPTESANUALS 

Al GonseU de Gouem de GonsOl'ci Institut d1nfancia i Mon Urbd per ened,.,.ec de l'Ajuntament de 
Barcelona, 

Hem audital els comptes amwls adjunts de Gonsorci Institut d1nfdncia i MOII Urbd, que comprenen 
el balan~ a 31 de desembre de 2015, el eomple delresultat ecollomic patrimollial, I'estal de calluis ell 
el patrimoni net, I'estat de f1uxos d'efeetiu, I'estat de liquidaci6 del pressupost i la memol'ia 
cOl1'Csponents a I'exercici anualfinalitzat en aquesta data. 

r';ri~~~:~~~~i':~~'~~~~;~'~~'~~~;~~~"~:~~" """""'''''''' ..................... Gab¡~~~~·~~~~·i·~·d~·~~di~~~·~;·~~~~~~~~~·~~·.· .. · .. ··· ..................... . 
R. M. Madrid, full 87.250-1, (oli 75. tomo 9.267, IIibre 8.054. R. M. Barcelona, Valum 10296, Llibre 9349, Foli 42, Seco 2. 
sccció aa. Inscrita en el R.O.A.C. amb el n(¡mero 50242 - Full 8-27831. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número 50687 
CTF: B-79 031290 Inscrita en I'Institut de Ccnsors Jurals de Comptes. 

CIF A-S8604745 
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Aquesta auditorio ha estat I'ealitzada dins del more que preveu l'article 58,e de la Llei 1/2006, de 13 
de marg, que regula el regim especial del municipi de Barcelona, i tot alió que disposa el cont1'Qete 
jOl'malitzat que té per objeete la prestaci6 deIs serveis d'auditoria deIs comptes anuals individuals i 
consolidats de l'Ajuntament de Barcelona i del seu Grup economic municipal, 

El Comite Executiu és I'esponsable de la jormulació deis comptes anuals de l'entitat d'acOl'd amb el 
marc d'inj'0I'maci6 financera que es detalla a la nota 3,1 de la memoria adjunta i en particular 
d'acord amb els pl'incipis i cdteds comptables, aixi ma/eix, és I'esponsable del control intem que 
considel'i necessari per permetre que la prepm'aci6 deis esmelltats comptes anuals estiguin lliures 
d'incorrecci6 material, 

Els comptes alluals a que es rejereix aquest inj'orme han estatjOl'mulats pel Comite Executiu en data 
6 de abdl de 2016, 

Objectiu i abast del treball: Responsabilitat deis auditors 

La nos/m respollsabilitat és emetre ulla opini6 sobre si els comptes anuals adjunts expl'essen la 
imatge fidel, basada en el treballrealitzat d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sectol' Públic, 
Aquestes normes exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria per tal d'obtenil' ulla seguretat 
raonable, encm'a que no absoluta, que els comptes anuals estalllliures d'incorrecci6 material, 

Una auditoría compm'ta l'aplicaci6 de procediments per obteni,. evidencia adequada i suficient sobre 
els impOl'ts i la injol'maci6 I'ecollida en els comptes anuals, Els procediments seleccionats depenen del 
judici de l'auditor, inclosa la valo1'Qci6 deis I'iscos d'incoI'recei6 matedal en els comptes anuals , En 
ejeetum' aquestes valol'Ocions del dsc, l'auditOl' té en compte el control intel'll I'ellevant per a la 
preparaci6 i presentaci6 raonable per pm't del gestor ele comptes anuals, a fi de dissenyar els 
procedimellts d'auditoria que siguin adequats en funci6 de les circumstancies, i no amb la fina/itat 
d'e.xpl'essm' ulla opinió sobre l'eficacia del control intem de l'entitat. Una auditorio també inclou 
l'avaluaci6 de l'adequaci6 deis erit,,';s comptables i de la 1'00nabi/itat de les estimaciollS comptables 
I'ealitzades pel gestol', aixf com l'avaluaci6 de la presentaci6 global deis comptes anuals, 

Considerem que l'evidencia d'auditoria que hem obtillgut proporciona una base suficient i adequada 
per emetre la nostra opini6 d'auditOl';a, 

Opinió 

Segons la nostra opini6, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la 
imatgefidel del patl'Ímoni i de la situaei6 financera de Consorci Institut d1nj'aneia i Mon Urbii a 31 
de desembre de 2015, aixf com deIs seus resultats, els seus fluxos d'ejectiu i de l'estat de liquidaci6 del 
pressupost corresponents a l'exel'cici anual acabat en aquesta data} de con/m'mitat amb el mure 
normatiu dYliformoci6 finoncera que I'esulto d'oplicaci6 i, en portieulm' amb els principis i edte";s 
comptables continguts en el mateix, 
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Sense que afecti a la nostm opini6 d'auditoria, cridem l'atenci6 respecte de I'assenyalat a la Nota 3.2 
de la memoria adjunta, en la qual s'indica que els comptes anuals de l'exercici 2015 adjunts s'han 
fOl'mulat aplicanlla Ol'dre HAP/1781/2013, de 20 de selembre, per la qual s'aprova la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local. En aquest sentit, d'acord amb que el que estableix I'esmentada 
ordre a la seva disposici6 transitdria segona, s'han de consideraJ' els presents comptes anuals com a 
inicials als efectes derivats de l'aplicaci6 del principi d'unifo.'mitat i del requisit de compal'Obilitat, 
raó per la qual no s'hi inclouen xifi'es comparatives. A la Nota 29 de la memoria adjunta "Aspectes 
derivats de la tm1lsició a la 1Iova normativa comptable" s'incorpora el balanq, el compte delresultat 
economico-pahimonial i el romanent de ttesoreria inclosos en els comptes Qnuals aprovats de 
I'exe,'cici 2014 i una explicaci6 de les plincipals diferencies entre els crite";s comptables aplicats en 
I'exercici anterior i els aClllals, aixl com la quantificaci6 de I'impacte que produeix aquesta variació 
de clite";s comptables al patrimoni net a 1'1 de gene¡' de 2015, data de la lransici6." 

Aquesta comunicació es realitza per al coneixement i ús exclusiu del Comité Executiu de Consol'ci 
Institut d'Infilllcia í Mon Urbii í, en conseqü~ncía, no s'ha d'utüitzar per a cap altra finaJital. Estem a la 
seva disposició per a qualsevol aclaliment que puguin necessita " 

Els saludem ben atentament, 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

Sandra DelteU 
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INFORME DE LA INTERVENCIÓ DEL COMPTE GENERAL 
DEL CONSORCIINSTITUT D'INFANCIA I MÓN URBA DE 

L'EXERCICI2015 

1. ANTECEDENTS 

1.1 Contingut deis comptes 

D'acord amb el que estableix I'article 209 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
mar~, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i la 
regla 45 de la Instrucció del model normal de Comptabilitat local (ICAL-2013) 
aprovada per l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, 
HAP/1781/2013 de 20 de setembre, el comptegeneral de I'exercici 2015 del Consorci, 
ha d'estar format per la documentació següent: 

Documentació básica: Comptes Anuals 

a) Balan~ 

b) Compte del resultat economic-patrimonial 
c) Estat de canvis en el patrimoni net 
d) Estat de fluxos d'efectiu 
e) Estat de liquidaciódel pressupost 
f) Memoria 

Igualment d'acord amb la regla 45.3 de la ICAL-2013, als comptes anuals caldra 
adjuntar la documentació següent: 

a) Actes d'arqueig de les existéncies en caixa referides a fi d'exercici. 
b) Certificacions de les entitats bancaries deis saldos existents, referits a fi d'exercici. 

En cas de discrepancia entre els saldos compt~bles i els bancaris, caldra adjuntar 
I'estat conciliatori. 

A I'empara de I'art. 74 de la Llei 1/2006, Especial del Municipi de Barcelona, ha estat 
adjudicat el contracte d'auditoria de comptes a I'UTE "PriceWaterHouseCoopers 
-Gabinet Técnic d'Auditoria i Consultoria, S.A.". Donats el limitats mitjans de que 
disposa la Intervenció es fara servir aquest informe com informe complementari del 
Compte General. En data 6 d'abril de 2016 els auditors han tramés una carta d'opinió 
en la que manifesten que "si des de la data d'aquesta carta fins a la data d'emissió de 
/'informe d'auditoria no esdevé cap fet que pugui afectar els comptes anuals, o sigui 
necessari revelar en /'informe d'auditoria, i una vegada s'hagin conclos de manera 
satisfactoria els procediments d'auditoria pendents, el nostre informe es redactara en 
els següents termes: 

Inst-lnClnforme_compte....general_2015.docx 1 
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" ... Els eomptes anuals adjunts expressen, en tots els aspeetes sígnífíeatius, la ímatge 
fídel del patríl7)oní í de la sítuaeí6 fínaneera del Consoreí Institut d'lnfaneía í M6n UrM a 
31 de desembre de 2015 ... ". 

En virtut del punt 4 de la disposició addicional vigesima de la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, la Intervenció General de I'Ajuntament de Barcelona ha 
encarregat una auditoria de compliment referida a I'any 2015 a la societat auditora 
amb núm. del ROAC 8206. 

Un cop rebuts els informes d'auditoria, la Intervenció procedira a efectuar !"informe de 
control financer al que fa referencia I'article 220 del Text refós de la Llei d'Hisendes 
Locals. 

1.2. Anillisi deis comptes 

1.2.1. Analisi patrimonial 

El balanc;; de situació reflecteix la situació deis actius segons el grau de disponibilitat, i 
deis passius segons el grau d'exigibilitat. En tancar I'exercici 2015 dóna un actiu i un 
passiu de 44.941,40 €. 

Hi ha equilibri patrimonial, ja que els actius fixos de 4.287,13 € són inferiors als capitals 
permanents (20.531,46 €), i per tant, els capitals permanents poden financ;;ar 
parcialment I'actiu circulant. . 

En conseqüencia, el fons de maniobra o capital circulant, entes com el conjunt de 
recursos financers permanents necessaris per a poder desenvolupar normalment les 
operacions de naturalesa' corrent, és positiu en 16.244,33 €, determinat per la 
diferencia entre I'actiu circulant i el passiu circulant, o bé per la resta entre els capitals 
permanents i I'actiu fix. 

El net patrimonial (acliu - passiu exigible) és positiu en 20.531,46 €, i esta format per 
les partides següents: 

Resultats d'exercicis anteriors 

Resultats de I'exercici 

1.2.2. Analisi financera 

a) Romanent de tresoreria 

Inst-lnUnforme_compte..,general_2015.docx 

58.194,14 

-37.662,68 

'~º:§31,~~ 
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El romanent líquid de tresoreria resultant del tancament de I'exercici és de 24.681 ,25€, 
import inferior en 36.121,51 € al de I'exercici anterior. 

b) Estalvi brut 

IOHessos , 209.347,79 
Capítol3 9.824,78 

Capítol4 199.489,31 

Capítol5 33,70 

Despeses , 245.465,26 

Capítol1 138.653,94 

Caoítol2 93.567,96 

Capítol3 7.243,36 

Capítol4 6.000,00 

'\1"otali?si"l,iBi'uf' 
.. 

.~31i¡H7;41 

L'estalvi brut de I'exercici 2015 ha estat negatiu en 36.117,47 €. 

e) Endeutament a lIarg termini 

El consorci no té contractada cap operació d'endeutament amb cap entitat de crédit. 

1.2.3. Analisi económica 

El compte de resultats economic patrimonial de I'exercici dóna un resultat negatiu 
(desestalvi) de -37.662,68 €, determinat de la següent manera: 

Núm. de 
• .•.••.••• ·.·.'·DESC~IPC1Ó ; ••• ir .... ;--, ,,'-,'-': ': 

compté 
... ·. 2OW 

640,641 Sous i salaris i similars 106.687,88 . 
642 Carregues social s 26.873,06 
62 . Subministraments i serveis exteriors 93.567,96 

6S Transferendes i subvenclons 6.0CI0,OO 
68 Amortitzacions 4.384,17 

669 Altres despeses financeres 7.243,37 ... 
671 Perdues immobllitzat material 2.249,99 

..... 

TOTAL DESPESES 247.006,43 

. Estalvi 

1.2.4. Analisi de la gestió pr'essupostaria 

El resultat pressupostari és el següent: 

Inst-lnClnforme _compte .Jjeneral_2015.docx 

NÚlllide ...•• ..••..••.. .' •. <, .•... ·····i ... '.' ....... 
cOlllpte .....•. ". ..' DESCRIPCIÓ· ...•..• 2015 .. ..... . .. ....•....... .,. . ......•.....• 

750 Transferencies entitats consorciades 199.485,27 

77 Altres ingressos 9.824,78 

762. Altres ingressos financers 33,70 

• TOTAL INGRESSOS 209.343/75 

Desestalvi -37.662,68 
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Drets reconeguts nets 

financeres (cap. 8 i 9) 
'T JJrelS reconeguts nets 

netes 

po,,,,,',es de l'exercici 

1+ lDe"yi'ICi()lls de final19ament negatives de l'exercici 

INTERVENCIÓ 

-429,12% 

De l'am3lisi del resultat pressupostari de I'any 2015, se'n desprén que els recursos 
pressupostaris han estat inferiors en 36.117,47 euros a les despeses pressupostaries. 

- Ingressos: 

OperadORS corrents 278.558,001 278.558,04 209.347.79 75.15% 199.547,79 95,32% 9.800,00 4,68% 
3. Taxes i altIes ingressos 9.824,78 24,78 0,25% 9.800,00 99,75% 
4. Transf. corrents 278.552,03 218.552,03 199.489,31 71,62% 199.489,31 100,00% 
5. Ingressos patrimonials 6,01 6,01 33,70 560,73% 33,70 100,00% 
O~eracions de capital 0,00 0,00 0,00 

p 
0,00 0,00 

¡!;:,T.Ol'ALi.1NG!<ESW.S··· 278;$$8,04: .... ·.218.$58,0.4 •. ••••· -""."':-';',\--) 20?347,J9'; "'/-;fJS~t_~%>;:; ·199:541;19. 'r~S.32%<-':- 9.800,00 /4,68% 

L'execució del pressupost d'ingressos ha estat del 75,2 % respecte de les previsions 
definitives. 

- Despeses: 

OperadORS corrents 
L Despeses de personal 

2. Despeses IXns i sen'eis 
3. Despeses financeres 
4. Transf. conenls 

Operacions de capital 
6. Inversions reals 

275.558,04 
137.659,30 
125.798,74 

100,00 
12.000,00 

3.000,00 
3.000,ÓO 

275.558,04 
143.659,30 4,36% 
118.630,58 ·5,70% 

1.268,16 >1.000,00% 
6.000,00 .50,00% 

3.000,00 
3.000,00 

TOTALDESPE~S·;2~8.sS8,0.4278.SS8,04i;}· .'-, 

Inst-lnUnforme_ compte..general_2015.docx 

145.465,26 
138.653,94 
93.567,96 

7.243,36 
6.000,00 

0,00 

89,08% 
96,52% 
18,87% 
99,66% 

100,00% 

239.006,87 97,37% 6.458,39 2,63% 
136.099,96 98,16% 2.553,98 1,84% 
89.663,55 95,83% 3.904,41 4,17% 

7.243,36 100,00% 
6.000,00 100,00% 

0,00 
, 

0,00 
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L'execució del pressupost de despeses corrents durant I'any 2015 ha estat del 
89,08%. El percentatge d'execució global ha estat del 88,12%. 

- Modificacions de crédit: 

Les modificacions de crédit de I'exercici 2015 són les següents: 

ti 1/0f/20íS. Pr~,¡~iiPQS¡lnic¡¡'r:;···· .. )};.;·:/;;.··.;···;·;· ••.... ; ... ;. ; .. ;. !··2'7.8,~.58;().~ 

TFR- Transferimcies de credit - baL", -13.168,16 
TFR+ Transferencies de credit - alta 13.168,16 

31l1ZilOlS; ,j';'.';';'. .···.;··.;··.' •• ·.·;;.·.;·;;r;;; ..•.. · .¿o ··'2.78.S5í1,O~ 

2. FONAMENTS DE DRET 

- La formació i rendició de comptes es troba regulada per la normativa següent: article 
116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i els articles 208 a 212.1 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de mar~, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes local s (TRLRHL), segons la qual els estats i els comptes de I'entitat local els 
retra el president de la corporació abans del dia 15 de maig de I'exercici següent a qué 
correspongui. 

- D'acord amb I'article 212.3 del TRLRHL, el compte general s'haura d'exposar al 
públic per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més, els interessats podran 
presentar reclamacions, reparaments o observacions. 

- D'acord amb I'article 212.4 del TRLRHL, els comptes, acompanyats de tots els 
justificants, se sotmetran a I'aprovació del Pie de la corporació abans del dia 1 
d'octubre. . 

- Un cop aprovat el compte general, es trametra una cópia de I'expedient a la 
Sindicatura de Comptes, per a la fiscalització subsegüent, abans del 15 d'octubre. 

- L'article 9.b.2) deis Estatuts del Consorci diu que correspon al Consell de Govern 
aprovar el compte general. . 

- D'acord amb la Disposició Addicional 20 de ·Ia Llei 30/1992 de Procediment 
administratiu i régim jurídic de les administracions públiques, els comptes anuals del 
Consorci s'hauran d'incloure en el Compte General de l'Ajuntament al qual han estat 
adscrits. 

3. CONCLUSIÓ 

Quant al contingut deis esmentats comptes, la Intervenció posa de manifest que, 
realitzades les comprovacions prévies al tancament del compte general, s'han seguit 

Inst-lnUnforme _compte Jjeneral_2015.docx 5 



.. Ajuntament 

.. de Barcelona 

INTERVENCIÓ 

les bases d'execució del pressupost, aixi com eJ que disposen els articles 208 a 212 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mary, pel qual s'aprova el Text ref6s de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, i el capitol segon del Titol quart, regles de la 44 
a la 51, de la Instrucci6 del Model Normal de Comptabilitat Local, de 20 de setembre 
de 2013. 

Barcelona, a 11 d'abril de 2016 

Inst-lnUnforme _compte ..Jjeneral_2015.docx 6 
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Av. Diagonal, 640 
08017 Barcelona 

Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

Balmes, 89-91 
08008 Barcelona 

INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 

Al Consell de Govern de Consorci Institut d'Infancia i Mon Urba per encarrec de l'Ajuntament de 
Barcelona, 

Rem auditat els comptes anuals adjunts de Consorci Institut d'Infancia i Mon Urba, que comprenen el 
balan~ a 31 de desembre de 2015, el compte del resultat economico- patrimonial, l'estat de canvis en el 
patrimoni net, l'estat de f1uxos d'efectiu, l'estat de Iiquidació del pressupost i la memoria 
corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data. 

Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu l'article 58.e de la L1ei 1/2006, de 13 de 
mar~, que regula el regim especial del municipi de Barcelona, i tot allo que disposa el contracte 
formalitzat que té per objecte la prestació deIs serveis d'auditoria deIs comptes anuals individuals i 
consolidats de l'Ajuntament de Barcelona i del seu Grup economic municipal. 

El Comite Executiu és responsable de la formulació deIs comptes anuals de I'entitat d'acord amb el 
marc d'informació financera que es detalla a la nota 3.1 de la memoria adjunta i en particular d'acord 
amb els principis i criteris comptables, així mateix, és responsable del control intern que consideri 
necessari per permetre que la preparació deIs esmentats comptes anuals estiguin lliures d'incorrecció 
material. 

EIs comptes anuals a que es refereix aquest informe han estat formulats pel Comite Executiu en data 6 
de abril de 2016. 

Objectiu i abast del trebal/: Responsabilitat deis auditors 

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts expressen la imatge 
fidel, basada en el treball realitzat d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector públic. Aquestes 
normes exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria per tal d'obtenir una seguretat raonable, 
encara que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorrecció material. 

Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidencia adequada i suficient sobre 
els imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del 
judici de l'auditor, inclosa la valoració deIs riscos d'incorrecció material en els comptes anuals . En 
efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la 
preparació i presentació raonable per part del gestor de comptes anuals, a fi de dissenyar els 
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstancies, i no amb la finalitat 
d'expressar una opinió sobre I'eficacia del control intern de l'entitat. Una auditoria també inclou 
l'avaluació de l'adequació deis criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptables 
realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la presentació global deIs comptes anuals. 

Considerem que l'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
per emetre la nostra opinió d'auditoria. 

: .. .... ..... ...... ..... . 

PricewaterhouscCoopers Auditores, S.L. 
R. M. Madrid, fu1l87.250-1, foli 75, tomo 9·267, llibre 8.054, 
secció 3a. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número S0242 -
CIF: 8-7903'290 

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultona, S.A. 
R. M. Barcelona, Volum 10296, Llibre 9349, Fali 42, See. 2. 
Full 8-27831. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número S0687 
Inscrita en )'lnstitut de Censors Jurats de Comptes. 
CIF A-58604745 
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Gabinete Técnico pwc 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

Av. Diagonal, 640 
08017 Barcelona 

Opinió 

Balmes, 89-9' 
08008 Barcelona 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la 
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Consorci Institut d'Infilncia i Mon Urbil a 31 de 
desembre de 2015, així com deis seus resultats, els seus fluxos d'efectiu i de I'estat de liquidació del 
pressupost corresponents a I'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc 
normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular amb els principis i criteris 
comptables continguts en el mateix, 

Pariigraf d'emfasi 

Sense que afecti a la nostra opinió d'auditoria, cridem I'atenció respecte de I'assenyalat a la Nota 3.2 de 
la memoria adjunta, en la qual s'indica que els comptes anuals de I'exercici 2015 adjunts s'han 
formulat aplicant la ordre HAP /1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del 
modelnormal de comptabilitat local. En aquest sentit, d'acord amb que el que estableix I'esmentada 
ordre a la seva disposició transitoria segona, s'han de considerar els presents comptes anuals com a 
inicials als efectes derivats de I'aplicació del principi d'uniformitat i del requisit de comparabilitat, raó 
per la qualno s'hi inelouen xifres comparatives. A la Nota 29 de la memoria adjunta "Aspectes derivats 
de la transició a la nova normativa comptable" s'incorpora el balan9, el compte del resultat economico
patrimonial i el romanent de tresoreria inelosos en els comptes anuals aprovats de I'exercici 2014 i una 
explicació de les principals diferencies entre els criteris comptabl s aplicats enl'exercici anterior i els 
actuals, així com la quantificació de I'impacte que produeix aques a variació de criteris comptables al 
patrimoni net a 1'1 de gener de 2015, data de la transició. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

Sandra Deltell Jordi Vila López 

29 d'abril de 2016 

2 
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I. BALAN(: 

A) ACTIU NO CORRENT 
l. lmmobilitzat intangible 

ACTIU 

3. Aplicacions informatiques 
Il.lmmobilitzat material 

5. Altre immobilitzat material 
B) ACTIU CORRENT 

111. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 
1. Deutors per operacions de gestió 
2. Altres comptes a cobrar 

V. Inversions financeres a curt termini 
2. Credits i valors representatius de deute 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 
2. Tresoreria 

TOTAL ACTIU (A+B) 

Les notes 1 a 30 de la memoria formen part Integrant del balan, a 31.12.15 

PATRIMONI NET I PASSIU 

A) PATRIMONI NET 
1. Patrimoni 

11. Patrimoni generat 

1. Resultats d'exercicis anteriors 

2. Resultat de l'exerc1i:i 
C} PASSIU CORRENT 

1. Provisions a curt termini 

IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 

1. Creditors per operacions de gestió 

3. Administracions públiques 

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

Notes en 
memoria 

8 

5 

10 

10.4 

Notes en 
memoria 

ECPN 

16 

11 

24 

"YH?= .... Les notes 1 a 30 de la memoria formen part integrant del balan, a 31.12.2015 

:3 

:1 
Ima. Sra. Laia Orti2 
Presidenta 

~~_I AjuntamentdeBarcelona 

3 

2015 

4.287,13 

575.66 

575,66 

3.711,47 

3.711,47 

40.654,27 

11.999,05 

9.800,00 

2.199,05 

177,93 

177,93 

28.477,29 

28.477,29 

44.941,40 

2015 

20.531,46 

20.531,46 

58.194,14 

-37.662,68 

24.409,94 

4.639,95 

19.769,99 

10.255,36 

9.514,63 

44.941,40 

Segana Tin.ncia d'Alcaldia 
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n COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL 

2. TransferEmcies i subvencions rebudes 
a) Del exercici 

a.2) Transferencies 
6. Altres ingressos de gestió ordinaria 

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+71 

8. Despeses de personal 

al Sous, salaris i assimilats 
b) Carregues socials 

9. Transferemcies i subvencions atorgades 
11. Altres des peses de gestió ordinaria 

al Subministrament i serveis exteriors 
12. Amortització del immobllitzat 

Bl TOTAL DESPESES DE GESTlÓ ORDINARIA (8+9+10+11+12) 

1. Resultat (esta Ivi o desestalvi) de la gestió ordinaria (A+B) 

13. Deteriorament de valor i resultats per alienacions del immobilitzat no financer i actius en estat de 
venda 

bl Baixes i alienacions 

14. Altres partides no ordinaries 
a) Ingresso$ 

11. Resultat de les operacions no financeres (1+13+14) 

15. Ingressos financers 
b) De valors representatius de deute, de credits i d'altres inversions financeres 

16. Despeses financeres 
b) Altres 

111. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) 

IV. Resultat (esta Ivi o desestalvil net del exercid (11 + 111) 

+ Ajustas en la compte del resultat del exercici anterior 

Resultat del exercici anterior ajustat (IV + Ajustas) 
.. Les notes 1 a 30 formen part Integrant del compte del resultat economlc patrlmomal de I exerCICI 2015 

Notes memoria 2015 
1.3,15.1,24.2b 199.485,27 

199.485,27 
199.485,27 

1.3,15.1.2 9.800,00 

209.285,27 

15.2.2 -133.560,94 
-106.687,88 

-26.873,06 

15.2.1 -6.000,00 
15.2.3 -93.567,96 

-93.567,96 

5,8 -4.384,17 

-237.513.07 

-28.227,80 

-2.249,99 
-2.249,99 

1.3 24,78 

24,78 

-30.453,01 

1.3,15.1.2 33,70 
33,70 

-7.243,37 
24.2b -7.243,37 

-7.209,67 

-37.662,68 

~~, { Ajuntament de Barcelona 
¡--'--'---------._-

Segona Tinencia d'Alcaldia 

Ima. Sra. Laia Ortiz 
Presidenta 
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111. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

1. Patrimoni 

PATRIMONI NET AL FINAL OE L·EXE.RCICI ANTERIOR 152.686,03 

AJUSTOS PER CANVIS OE CRITERIS COMPTABLES I 
CORRECCIONS O'ERRORS -152.686,03 

PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DEL EXERCICI ACTUAL 

VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI ACTUAL -
1. lngressos i despeses reconeguts en l'exercici 

PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ACTUAL 

les notes 1 a 30 de la memória forme n part integrant de l' estat total de canvis en el patrimoni net 2015 

'" • e Barcelona 

'nencia dl A1caldia 

Ima. Sra. laja Ortiz 

Presidenta 

-
-
-
-

11. Patrimoni TOTAL generat 

-94.491,89 58.194,14 

152.686,03 -
58.194,14 58.194,14 

-37.662,68 -37.662,68 

·37.662.68 ·37.662,68 

20.531,46 20.531,46 

J 
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IV. ESTAT D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS 

2015 

1. Resultat economic patrimonial -37.662,68 

11. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni 
net -

1. Immobilitzat no financer -

1.11ngressos -
1.2 Despeses -

2. Actius i passius financers -

2.1lngressos -

2.2 Despeses -

3. Cobertures comptables -
3.1lngressos -

3.2 Despeses -

4. Subvencions rebudes -

Total (1+2+3+4) -

111. TransferElncies al compte del resultat economic patrimonial o 
al valor inicial de la partida coberta -

1. Immobilitzat no financer -

2. Actius i passius financers -

3. Cobertures comptables -

3.1lmports transferits al compte de resultats economic 
patrimonial -
3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta -

4. Subvencions rebudes -

Total (1+2+3+4) -

IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) -37.662,68 

les notes 1 a 30 formen part integrant de I'estat d'ingressos i despeses reconeguts de l' ercici 2015 

Ima. Sra. Laia Ortiz 
Presidenta 
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V, ESTAT D'OPERACIONS AM.B L'ENTITAT PROPIETARIA 
a) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIET.ARIES 

2015 

1. Aportadó patrimonial dineraria -

2. Aportadó de bens i drets -

3. Assumpció i condonació de passius financers -

4. Altres aportacions de I'entitat o entitats propietaries -
5. H Devolució de bens i drets -

6. (-) Altres devoludons a I'entitat o entitats propietaries -

TOTAL -

b) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIET.ARIES 

Notes en 2015 memoria 

l. Ingressos i despeses reconeguts directament al compte 
del resulta! económic patrimonial (1 +2+3) 202.477,03 

1. Transferimcies i subvencions 1.3,15.1,24.2b 202.477,03 

1.11n9re5505 30 202,477,03 

1.2 Despeses 
2. Prestació de selVeis i venda de bens 

2.1 Ingressos 

2.2 Despeses 
3. Altres 

3.1 Ingressos 
3.2 Despeses 

11. Ingressos i des peses reconeguts directament en el 
patrimoni ne! (1+2) 

1. Subvencions rebudes 

2. AI!res 

TOTAL (1+11) 202.477,03 

Les notes 1 a 30 de la memOria formen part integrant de I'estat d'operacions amb I'entitat o entitats 

propietaries de I'exercici 2015 
Ima. Sra. Laia Ortiz 

Presi enta 

I ~~2~::~e~t~d~e B~arcerona 
~ ---'" 

Segona Tinencia d'AI!: 
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VI. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 

1. FLUXOS C'EFECTlU CE LES ACTIVITATS CE GESTlÓ 

A) Cobraments: 
1. Ingressos tribularis i urbanlstics 
2. Transferencies i subvencions rebudes 
3. Vendes i prestacions de serveis 
4 . Gesti6 de recursos recaplals per compte d'allres ens 
5. Inleressos i dividends cobrats 
6. Ali fes cobramenls 

B) Pagaments: 
7. Despeses de personal 
8. Transferencies i subvenciolls concedides 
9. Aprovisionaments 
10. Allres des peses de gestió 
11. Geslió de recursos recaptats per comple d'altres ens 
12. Inleressos pagats 

13. Altfes pagaments 

Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B) 

.!,! 11. FLUXOS C'EFECTIU CE LES ACTIVITATS C'INVERSIÓ 
"C 
<o e) Cobraments: 
u 
~ 1. Venta d'inversions reals 
"C 2. Venta d'actius financers 
'" ·0 
e 3. Unitat d'activital 

.<v 4. Altres cobraments de les activitats d'inversi6 e ;= D) Pagaments: 

'" 5 . Compra d'lnversions reals e 
o 6. Compra d'actius financers .. 
<V en 7. Unitat d'activita! 

8. Altres pagaments de les aetivitats d'inversió 
Fluxos nets d'efectiu per aetivltats d'inversió (+C-D) 
111 . FLUXOS C'EFECTIU CE LES ACTIVITATS CE FINAN C;:AMENT 

E) Augments en el patrimonl: 

Ima . Sra . La ;a Ortiz 
1. Cobraments per aportaclons de I'entltat o entitats propietaries 

F) Pagaments a l'enUtat o entitats propietaries: 

Pre I nta 2. Devolució d'aportaeions I repartiment de resultats a I'entitat o entitats propietaries ¡, Cobraments per emiss ló de passius financers: 

~ 
3. ObHgacions i altres valors negociables 
4. Préstecs rebuts 
5. Altres deutes 

D 
H) Pagaments per reemborsament de passius financers : 

6. Obligacions i altres valors negociables 

~ 7. Préstecs rebuts 
8. AI!res deutes 

Fluxos nets d'efeetiu per aetivltats de financament (+E-F+G-H) 
IV. FLUXOS C'EFECTlU PENCENTS CE CLASSIFICACIÓ 

1) Cobraments pendents d'aplicaeió 
J)' Pagaments pendents d'aplicació 
Fluxos nets d'efeetiu pendents de elassificaeió (+I-J) 
V. EFECTE DE LES VARIACIONS CELS TIPUS CE CANVI 
VI. INCREMENTIDISMINUCIO NETA CE L'EFECTIU I ACTIUS LlQUIDS EQUIVALENTS A 
L'EFECTlU (I+II+III+IV+V) 
Efectlu i aetius líquids equivaients a ¡'efeetiu al tniel de I'exercici 
Efeetiu I aetius líquids equiva lents a I'efectiu al final de ¡'exercici 

2015 

-4.664,41 

291.771,04 

276.083,67 
13.064,74 

33,70 
2.588,89 

296.435,45 
107.190,08 

5.963,28 

108.115,48 

7.243,36 

67.923,25 

-4.664,41 

-141,05 

141,05 
-141,05 

33.141,70 

28.477,29 

Les notes 1 a 30 de la memona forme n part de I'estat de fluxos d'efect lu de l'exerclcl 2015 
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VII. ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
1. L1QUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

i--l i.--J b-J ~ "---' 

CRÉDITS PRESSUPOSTÁRIS 
OBLlGACIONS DESPESES 

ECON. DESCRIPCIÓ COMPROMESES RECONEGUDES 
INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS (4) NETES 

(1 ) (2) (3=1+2) (5) 

1 Despeses de personal 137.659.30 6.000,00 143.659,30 138.653,94 138.653,94 

2 Despeses corrents en béns i serveis 125.798,74 -7.168,16 118.630,58 93.567,96 93.567,96 

3 Despeses financeres 100,00 7.168,16 7.268,16 7.243,36 7.243,36 

4 Transfen?:!ncies corrents 12.000,00 -6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

6 Inversions reals 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 

TOTAL 278.558,04 0,00 278.558,04 245.465,26 245.465,26 
'---_ ...... _-, 

Ima. Sra. Laia OrtlZ 

sidenta rl-~74¿1------------
Ajuntament de Barcelona 

Segona Tinencia d!A!caldia 

¡--J b-...J "-=..J '.-..1 L- _ J 1, 

9 

OBLIGACIONS 
PENDENTS DE ROMANENTS PAGAMENTS PAGAMENT A 31 DE CRÉDIT (6) DE DESEMBRE (8=3-5) 

(7=5-6) 

136.099,96 2.553,98 5.005,36 

89.663,55 3.904,41 25,062,62 

7.243,36 0,00 24,80 

6.000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 3.000,00 

239.006,87 6.458,39 33.092,78 
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11. LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

PREVISIONS PRESSUPOSTÁRIES 

ECON. DESCRIPCIÓ INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 
(1) (2) (3=1+2) 

Taxes, preus públics i 
3 altres ingressos 0,00 0,00 0,00 

4 Transferencies corrents 278.552,03 0,00 278.552,03 

5 lngressos patrimonia!s 6,01 0,00 6,01 

TOTAL 278.558,04 0,00 278.558,04 

Lo~o.~ 

DRETS DRETS DRETS 
RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL'LATS 

(4) (5) (6) 

9.824,78 0,00 0,00 

218.552,03 19.062,72 0,00 

33,70 0,00 0,00 

228.410,51 19.062,72 _º_,OO 

Ima. Sra. Laia Ortiz 
Presidenta 

Ajuntament de Barcelona 

Segona Tinencia d'Alcaldia 

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 
(7=4-5-6) 

9.824,78 

199.489,31 

33,70 

209.347,79 

,~"'"" ___ J.~_-_j ______ L"-______ J__ ¡ ___ 3 -L __ .J .¿ 

DRETS EXCÉSI RECAUDACIÓ PENDENTS DE DEFECTE NETA COBRAMENT A 31 PREVISIÓ (8) DE DESEMBRE (10=7-3) (9=7-8) 
; 

24,78 9.800,00 9.824,78 

199.489,31 0,00 -79.062,72 

33,70 0,00 27,69 

199.547,79 _9.800,00 -69.210,25 

_~ __ 2__ L _ ... eL :/:-:;;L ___ __ ::'1:'::';:;:::;" 1~ __ _ . __ ~c_E7S;!..~ 
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m. RESULTAT PRESSUPOSTARI 

CONCEPTES 

a) Operacions corrents 
b) Operacions de capital 

1. Total operacions no financeres (a+b) 

b) Actius financers 
d) Passius financers 

2. Total operacions financeres (c+d) 

1. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1=1+2) 

Ajustaments: 

~' ~ 

. 

~ ~' ~ 

DRETS RECONEGUTS 
NETS 

209.347,79 

209.347,79 

209.347,79 

~' I r.-, 
'--" ~' ~' ~" 

OBLlGACIONS 
RECONEGUDES AJUSTAMENTS 

NETES 

245.465,26 

"-_ ... ,-
245.465,26 

._._--,-

-------------

245.465,26 

3. Credits gastats finan~ats amb romanent de tresoreria per despeses 
generals 

4. Desviacions de finan~ament negatives de l' exercici 

5. Desviacions de finan~ament positives de l' exercici 

11. TOTAL AJUSTAMENTS (11=3+4-5) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+11) 

Ima. Sra Laia Ortiz 

preSide~) r-*-c,,",-, 'A-j-U-n-t.-m-e-n-t-de-a -.-r-c.-/o-n-.--

Segona Tinencia d'Alcaldia 

(, .V 
~ j _ J 

RESULTAT 
PRESSUPSOTARI 

-36.117,47 

-36.117,47 

-

-36.117,47 

-36.117,47 

~P"F, ••• ,g 
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1. ORGANITZACIÓ 1 ACTIVITAT 

1.1.Norma de creació de I'entitat 

12 

el 
~··.I 

El Consorci Institut d'lnfaneia i Món Urbá (en endavant, CIIMU) va ésser ereat a I'empara de I'acard " 
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del Consell Plenari de l' Ajuntament de Barcelona en data 22 de maig de 1998. 

El CIIMU té naturalesa d'ens públic de caracter associatiu¡ voluntari i local. Té personalitat jurídica 
propia i independent de la deis seus membres i plena eapacitat d'obrar de dret públie i privat pel 
campliment de les seves finalitats estatutariament definides. 

1.2. Activitat principal de I'entitat, el seu regim jurídic, economic-finaneer i de contractació. En el 
suposit de serveis públics gestionats de forma indirecta, s'indicara la forma de gestió. 

Els ambits d'estudi i actuació del CIIMU són els relacionats amb tots aquells contextos i 
escenaris on es desenvolupa la vida i s'educa la infancia. Són, dones, ambits possibles 
d'estudi: 

• El context educatiu formal i no formal 

• El context familiar 

• El context social, economic i cultural 

• El context físic i el marc legislatiu 

• Els aspectes de protecció a la infancia 

• Els aspectes demogrilfics 

• L'aplicació de la Convenció deis Drets. de la Infancia 

• La transició al món del treball 

• La salut i la prevenció 

Els objectius i finalitats del CIIMU són els que es detallen a continuació: 

Ima, Sra, Laia Ortiz 

Presi enta 

• La promoció d'investigacions i estudis, activitats de formació i documenta ció al 
voltant de les problematiques relatives a la ciutat i relacionades amb la infancia -en la 
definició que se'n fa a I'article 1 de la Convenció sobre els drets de I'infant, és a dir, 
com el període que va des del naixement fins a I'assoliment de la majoria d'edat- i 
amb les famílies, amb especial referencia a la província barcelonina. 

• Els estudis de recerca desenvolupats pel Cansorci tindran caracter aplicat i es basaran 
en un enfocament pluridisciplinari que integri les aportacions de les diferents 
disciplines i ambits científics que tenen a veure amb la infancia, 

En el marc d'aquest objectiu fonamental, el Consorci té les finalitats següents: 

• Realitzar programes de recerca i avaluació que permetin un millor coneixement de la 
situació i les condicions de vida de la infancia i serveixi per a millorar les polítiques de 
les institucions públiques i les actuacions ciutadanes adre~ades a la infancia, 

• Assessorar i o realitzar projectes municipals en materia educativa que no puguin 
portar a terme els ens locals per ells mateixos, o bé que siguin de caracter 
supramunicipal. 
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• Disposar de dades fiables i contrastables sobre la situació de la infimcia a la ciutat de 
Barcelona i la seva provincia. 

• Realitzar un seguiment i avaluació de les actuacions adre~ades a la infimcia d'aquelles 
administracions, entitats o organismes que ho sol·licitin. 

• Impulsar programes i serveis de formació adre~ats a les families i als diferents 
interventors/res socials que treballen en el terreny de la infancia. 

• Potenciar la participació i la implicació de la Universitat de Barcelona, de la 
Universitat Autonoma de Barcelona, de la Universitat Oberta de Catalunya i de 
qualsevol altra universitat que volgués adherir-se al Consorci, en les problematiques 
ciutadanes, promovent un millor coneixement i una millor valoració ciutadana de les 
seves activitats. 

• Promoure el caracter inter i pluridisciplinari que tant els estudis com les diferents 
actuacions adre~ades a la infancia requereixen. 

• Constituir un forum de trobada i intercanvi entre professionals i estudiosos/es de la 
infancia, que faciliti especialment la interrelació entre les administracions públiques i 
el món academic. 

• Facilitar I'elaboració, la circula ció i I'intercanvi d'informació en els temes relacionats 
amb la infancia. 

• Atendre la realització d'iniciatives d'interes internacional en relació a la infancia. 
• Rendibilitzar els recursos economics i els personals existents i captar nous recursos. 

La seva duració és indeterminada. 

El domicili social és al Pg. Vall d'Hebron, 171, Campus Mundet de la UB, Edifici del Teatre, 
08035 Barcelona. 

El regim economic i financer s'adequa a I'establert a la normativa vigent pel sector públic de I'ambit 
local en materia pressupostaria, financera, de control i de comptabilitat. 

Els presents comptes anuals han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de 
setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local. 

Addicionalment s'ha considerat la següent legisla ció vigent: 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local. 
- RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions vigents en materia 

de regim local. 
- Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal de 

Regim Local de Catalunya. 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar~, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora 

de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre). 
- RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 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. 
- Llei 15/2010, 5 de juliol, per la que s'estableix mesures de lIuita contra la morositat en 

operacions comercials. 
- Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera. 
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de I'administració local. 
- Llei Organica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
- R.D. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector públic. 

"J ____ _ 
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1.3. Descripció de les principals fonts d'ingressos i, si escau, taxes i preus públics percebuts. 

Tot seguit s'acompanya un quadre amb els imports corresponents als drets reconeguts nets de 
I'exercici per capitols, amb indicació de la seva importancia relativa sobre el total. 

Conceptes Drets reconeguts 
Importimcia 

relativa 

Ajuntament Barcelona. Aport. 
202.477,03 96,72% 

ordinaria _. __ ._- _" __ o 

Altres aportacions (2.987,72) -1,43% 
.. _--

Altres ingressos 9.858,48 4,71% 
_ .. _--,,~---.-_ .. -

209.347,791 Total 100,00% 
._-~-----

1.4. Consideració fiscal de I'entitat a I'efecte de I'impost de societats i, si escau, operacions 
subjectes a IVA i percentatge de prorrata. 

Impost de Societats 

En aplicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'lmpost sobre Societats, l'Organisme es traba 
exempt de I'impost i no esta subjecte a retencions a compte sobre els rendiments financers que rep. 

Impast sabre el Valor Afegit OVA) 

El Cansarci realitza prestacians de serveis per encarrecs d'estudis, I'IVA aplicable de les quals és 
el següent: 

• Prestacions de serveis per encarrecs d'estudis del 21%. 

Des de gener de 2015, el Cansarci na es dedueix I'IVA de les compres que realitza ni els serveis 
que rep danat que I'activitat que duu a terme na es ecanomica. 

1.5. Estructura organitzativa basica, en els seus nivells politic i administratiu. 

El CIIMU es regeix pels següents Organs de Gavern, de gestió i consultius: 

a) El Consell de Gavern 
b) La Presidencia del Consarci 
c) El Camite Executiu 
d) La Direcció 
e) La Satsdirecció 

.' '1 
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Administració 

Consell de Govern i ComiteExecutiu 

Laia OrtÍ"l: (presidenta) 

Meree Conesa (vicepresident;;¡,1 

Enrie Canela (vicepresident) 

Laura P~re.i 

Ma rta lIsrdeJo 

Ricard Fernándel 

JosepVillarreal 

Maite Fandos 

Rafael Homet 

losep Muño~ 

loan fl.estard 
Joaquim Prats 

Carme Ruíz 

FerranSancho 

Teresa Guasctt 

Directora 

Maria Truñó 

Sotsdirectora 

Carme Panchon 

Secretaria 
Servei 

Comptabilitat 
extern 

Servei 
Comunicació 

extern 

15 
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1.6. Nombre mitja d'empleats durant I'exercici i a 31 de desembre, tant de funcionaris com 

de personal laboral, distingint per categories i genere. 

El nombre mig d'empleats del CIIMU en I'exercici, tant funcionaris com personal laboral és 
de 3 persones (tot dones). 

1.7. Identificació, si escau, de I'entitat o entitats propietaries i percentatge de participació 
d'aquestes en el patrimoni de I'entitat comptable. 

16 

L'Entitat és un Consorci constitu'it per l' Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la 
Universitat de Barcelona, la Universitat Autonoma de Barcelona, i la Universitat Oberta de Catalunya, 
sense percentatges de participació acordats. 

2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS 1 ALTRES 

FORMES DE COL'LABORACIÓ 

2.1. L'Ens no presta cap servei públic (d'import significatiu) sota cap de les formes de 
gestió indirecta previste s a la normativa. 

2.2. L'Ens no ha signat cap conveni de col·laboració (d'import significatiu) per a la realització 
de les seves activitats en I'exercici. 

2.3. L'Ens no participa en cap activitat, la gestió del qual s'efectur de forma conjunta amb altres 

organitzacions. 

2.4. L'Ens no ha utilitzat cap altra forma de col·laboració públic-privada (d'import significatiu) 
en la prestació deis seus serveis durant I'exercici. 

3 . BASES DE PRESENT ACIÓ DELS COMPTES 

3.1. Imatge fidel 

Els comptes anuals s'han obtingut deis registres comptables tancats a 31 de desembre de 2015, i es 
presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en matéria comptable, amb I'objecte de 
mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del 
resultat economic-patrimonial, deis canvis en el patrimoni net, deis fluxos d'efectiu, i del 
resultat de I'execució del pressupost de l'Entitat corresponents a I'exercici anual acabat a la 
mateixa data. 

La seva formulació I'efectua el Comité Executiu del Consorci i són apravats pel Consell de Govern. 

La liquidació del pressupost de I'exercici 2015 ha estat aprovada el 26 de febrer de 2016. 

;'1 
-1 

.--1 
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El regim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats 
locals i els seus organismes autonoms. Els comptes anuals de I'exercici 2015 han estat elaborats 
d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model 
normal de comptabilitat local (endavant, la IMNCL). 

L'aplicació deis principis i criteris comptables esta presidida per la consideració de la importancia en 
termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible la no 
aplicació estricta d'algun d'aquests, sempre que la importancia relativa en termes quantitatius o 
qualitatius de la variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge 
fidel de la situació patrimonial i deis resultats. Les partides o els imports la importancia relativa deis 
quals sigui escassament significativa poden apareixer agrupats amb altres de similar naturalesa o 
funció. 

No existeixen raons excepcionals per les quals, per assolir els objectius anteriors, no s'hagin aplicat 
disposicions legals en materia comptable. 

3.2. Comparació de la informació. 

D'acord amb la disposició transitoria segona sobre la informació a incloure en els comptes anuals de 

I'exercici 2015, de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model 

normal de comptabilitat local, no es reflecteix en el balan~, en el compte del resultat 

economic-patrimonial ni en la resta d'estats que incorporin informació comparativa, les xifres 

relatives a I'exercici o exercicis anteriors. 

] A aquest respecte, la nota 29 d'aquesta memoria descriu els aspectes derivats de la transició a la 

] 

] 
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nova normativa comptable. 

4. NORMES DE RECONEIXEMENT 1 VALORACIÓ 

.1. Immobilitzat material. 

Criteris d'activació 

Són actius tangibles, mobles i immobles que: 

a) Posseeix l'Entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per 

als seus propis proposits administratius. 

b) S'espera que tinguin una vida útil major a un any. 

Amb caracter general, s'exclouen de I'immobilitzat material i, per tant, es consideren despesa 

de I'exercici per criteris d'importimcia relativa dintre de la massa patrimonial, aquells béns 

mobles el preu unitari deis quals és inferior a 200 € . 

,' ______ -------
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Les inversions en béns de I'immobilitzat material es valoren al seu costo Aixó és el "preu 

d'adquisició", inclosos els impostas indirectes no recuperables associats a la compra, els costos 

d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, 

o el "cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis. 

Els terrenys i els edificis són actius independents i es comptabilitzen en tots els casos de forma 

diferenciada. 

Els béns aflorats com a conseqüencia de la realització d'un inventari físic són registrats pel seu 

valor raonable si no ha estat possible obtenir evidencia del seu cost original. En aquest últim cas, 

juntament amb el seu cost es registra I'amortització acumulada que s'estima s'ha produrt fins al 

moment del registre. 

Els béns rebuts en adscripció o cessió per un termini igualo superior a la vida económica del bé es 

registren pel seu valor raonable a la data de formalització de I'adscripció o cessió. 

Capitalització de despeses financeres 

No s'incorporen despeses financeres en el cost deis béns de I'immobilitzat material. 

Valoració posterior 

Amb caracter general, els elements de I'immobilitzat material es valoren al seu cost, més els 

desemborsaments posteriors, menys I'amortització acumulada i les correccions valoratives per 

deteriora mento 

Els actius subjectes a amortització se sotmeten a revisió sempre que algun succés o canvi en les 

circumstancies pot implicar que el valor comptable no sigui recuperable. Les correccions valoratives 

per deteriorament es practiquen quan I'import recuperable de I'actiu (valor raonable) és inferior al 

seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, pero deteriorament físic sobrevingut, 

obsolescencia accelerada o disminució del rendiment esperat inicialment. Els actius que han sofert 

una perdua per deteriorament se sotmeten a revisions regulars per si s'haguessin produrt reversions 

de la perdua. 

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a I'actiu com a major valor del bé quan 

suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil. 

Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s'activen i s'amortitzen 

durant la vida útil d'aquestes. 
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L'Entitat no sol portar a terme treballs amb personal propi que siguin susceptibles d'activació. 

En cas que la propietat o ús d'un terreny exigeixi el desmantellament i rehabilitació de I'empla<;ament, 

aquests costos s'activen i s'amortitzen en el període que es prevegi obtenir rendiments economics o 

potencial de servei del terreny. 

Amortització 

Els elements que integren I'immobilitzat material, amb excepció deis terrenys, són seran objecte 

d'amortització sistemiüica pel metode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per 

defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es 

consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la posada en 

funcionament del bé, essent els anys de vida útil estimats els següents: 

Equips per al processament d'informació 

Mobiliari 

Altre immobilitzat material 

Anys de vida útil 
estimada 

4 

8 

8 

Coeficient 
d'amortització(%} 

25,00 

12,50 

12,50 

4.2. Immobilitzat en curs i Avan<;aments rebuts de l' Ajuntament de Barcelona. 

L'Entitat no té operacions d'aquest tipus 
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Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles de valoració economica de caracter no monetari i 
sense aparen,a física que complint les característiques de permanencia en el temps i utilització en la 
producció de béns i serveis, o constituint una font de recursos de I'entitat, són identificables. És a dir: 

a) Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o lliurats per 
a la seva explota ció. 

b) Sorgeixen de drets contractuals o d'altres drets legals, amb independencia que aquests 
drets siguin transferibles o separables d'altres drets o obligacions. 

Amb caracter general, s'exclouen de I'immobilitzat intangible i, per tant, es consideren des pesa de 
I'exercici per criteris d'importancia relativa dintre de la massa patrimonial, aquells béns i drets el preu 
unitari deis quals és inferior a 200 euros. 

Valoració inicial 

Les inversions en béns de I'immobilitzat intangible es valoren al seu cos!. Aixo és el "preu 
d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos 
d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el 
"cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis. 

Els béns rebuts en adscripció o cessió gratu'ita per un període inferior a la seva vida economica es 
registren com a intangible pel valor raonable del seu dret d'ús. 

Valoració posterior 

Amb caracter general, es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys 
I'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament. 
Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen qua n I'import recuperable de I'actiu és 
inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per obsolescencia accelera- da, 
o disminució del rendiment esperat inicialment. 
Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a I'actiu com a major valor del bé quan 
suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil. 
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EIs elements que integren I'immobilitzat intangible seran objecte d'amortització sistematica pel 
metode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de 
cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors 
residuals .. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la se va posada en servei, essent els anys 

" de vida útil estimats els següents: 

) 

'" I j 
Aplicacions informatiques 

Anys de vida útil 
estimada 

4 

gCoeficient 
d'amortització(%) 

25 

] 4.4. Arrendaments. 

S'entén com arrendament financer qualsevol acord, amb independencia de la se va instrumentació "1 
1
, .J jurídica, que permet I'obtenció, a canvi d'un pagament o d'una serie de quotes, del dret a utilitzar un 

bé durant un període de temps determinat quan impliqui la transferencia substancial deis riscos i 
'1 avantatges inherents a la seva propietat. 
J 

Aquests béns es registren pel menor valor entre el valor raonable de I'actiu i el valor actual deis 
pagaments acordats, 
intangible, etc.). 

es classifiquen d'acord amb la seva naturalesa (immobilitzat material, 

En el cas deis terrenys, amb edifici o sense, la part que Ii correspon de I'arrendament es registra com 
a des pesa (arrendament operatiu) si no s'espera que la seva propietat passi a I'entitat un cop 

''1 finalitzat el període d'arrendament. 

J 
'1 
J 

] 

] 

] 

] 
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4.5. Permutes. 

L'entitat no sol realitzar operacions de permuta en el curs normal de les seves activitats. En tot cas, 
quan aquestes es produeixen, la se va valoració i registre comptable s'ajusta a I'establert a I'apartat 4.d) 

e la norma de reconeixement i valoració de l'lmmobilitzat material de la IMNCL. 

4.6. Actius i passius financers 

EIs actius i passius financers deriven deis instruments financers, que són contractes que estableixen 
un dret per una de les parts (actiu financer) i una obliga ció (passiu financer) o un component del 
patrimoni net (instrument de patrimoni) per I'altra. 
La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, basicament, segons la finalitat per la qual 
es mantenen o s'han emes. 

i 
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Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra 
entitat i els drets de rebre efectiu o altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer 
actius o passius financers en condicions potencialment favorables per I'entitat. 

Els actius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en: 

Credits i partides a cobrar 

Inclouen: 

• Els credits per operacions derivades de I'activitat habitual. 
• Altres actius financers que generen fluxos d'efectiu d'import determinat i respecte deis quals 
s'espera recuperar tot el desemborsament, excepte per motius imputables al deteriorament crediticio 

Com a norma general, els credits i partides a cobrar amb venciment a curt termini es valoren, tant en el 
moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, excepte que incorporin 
un interes contractual. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a lIarg termini quan 
I'efecte d'actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas contrari, es valoren pel seu valor raonable i 
posteriorment a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interes 
efectiu com a ingressos de I'exercici. 

En tot cas, les fiances i dipbsits constitu'its es valoren sempre per I'import lIiurat. 

Inversions mantingudes fins al venciment 

Inclouen els valors representatius de deute amb venciment fix i fluxos d'efectiu d'import determinat, 
amb negocia ció en un mercat actiu, i respecte deis quals l'Entitat té la intenció de conservar·los fins al 
seu venciment. 
Es valoren inicialment pel seu valor raonable i posteriorment a cost amortitzat, reconeixent els 
interessos meritats com a ingressos de I'exercici en funció del seu ti pus d'interes efectiu. 
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Reconeixement 

El reconeixement comptable deis actius financers es realitza a la data establerta en el contracte o 
acord a partir de la quall'entitat adquireix el dret. 

. ..J Com a norma general, els costos de les transaccions s'imputen al resultat de I'exercici, excepte quan la 
seva magnitud aconsella incorporar-los en el valor de I'actiu financer. 

.. Ji 

Deteriorament 

En el cas deis credits i altres partides a cobrar, almenys al tancament de I'exercici, s'efectuen les 
revisions oportunes per detectar la necessitat de practicar correccions valoratives per deteriorament 
de valor, en cas d'evidencia objectiva que no es cobraran els imports comptabilitzats en la seva 
integritat, així com la conveniencia de revertir-les en aquells casos que ja no siguin procedents. Tant 
les correccions de valor com les reversions es reconeixen en el compte de perdues i guanys. 

Els criteris per a calcular I'import deis drets de dubtós cobrament són els establerts a I'art. 2.1 de la 
LRSAL i que són: 

Antiguitat respecte al Vida útil venciment 

Inferior a I'any -% 
Entre 1 i 2 anys 25% 

Entre 2 i 3 anys 25% 

Entre 3 i 4 anys 50% 

Entre 4 i 5 anys 75% 

Més de 5 anys 100% 

'l Com a regla general, no són objecte de deteriorament els credits a cobrar per subvencions atorgades 
J per organismes públics, així com els garantits en els percentatges corresponents. 
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Es registra la baixa d'un actiu financer o d'una part del mateix quan ha expirat o s'han transmes els 

drets sobre els fluxos d'efectiu que genera i els riscos i avantatges inherents a la seva propietat de 

forma substancial. 

b) Passius financers 

Els passius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en: 

Passius financers a cost amortitzat 

Inclouen els: 

• Debits i partides a pagar per operacions derivades de I'activitat habitual. 

• Altres debits i partides a pagar. 

Com a norma general, els debits i les partides a pagar amb venciment a curt termini sense interes 

contractual es valoren, tant en el moment del reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor 

nominal. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a lIarg termini i els préstecs rebuts a 

Ilarg termini amb interessos subvencionats quan I'efecte global de no actualitzar els fluxos no és 

significatiu. En cas que sigui significatiu, es valoren inicialment pel valor actual deis fluxos d'efectiu 

a pagar, sobre una taxa equivalent a I'aplicable als pagaments ajornats i, posteriorment, a cost 

amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interes efectiu com a 

ingressos de l' exercici. 

En tot cas, les fiances i els diposits rebuts es valoren sempre per I'import rebut. 

Reconeixement 

El reconeixement comptable deis passius financers es realitza a la data establerta en el con- tracte o 

acord a partir de la quall'entitat contrau I'obligació. En les operacions de tresoreria formalitzades amb 

polissa de credit, les obligacions es contrauen amb la recepció de les successives disponibilitats de 

fons. 

Baixa de passius financers 

Com a norma general, es registra la baixa d'un passiu financer o d'una part del mateix quan 

I'obligació contreta s'ha complert o cancel·lat. En cas de produir-se una diferencia entre el valor 

comptable i la contraprestació lIiurada, es reconeixera en el resultat de I'exercici que tingui lIoc. 

4.7. I ngressos i despeses. 

Els ingressos i les despeses es registren pel principi de meritació, i en els casos que sigui pertinent, pel 

de corre la ció entre ambdós. 
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Com a norma general, els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació i representen 

els imports a cobrar pels béns lIiurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les activitats de 

l'Entitat, dedu"ides les devolucions, les rebaixes, els descomptes i l'lmpost sobre el Valor Afegit, si 

escau. 

L'Entitat reconeix els ingressos quan I'import d'aquests es pot valorar amb fiabilitat; és probable que 

els beneficis economics futurs vagin a fluir a l'Entitat i es compleixen les condicions específiques per a 

cadascuna de les activitats tal com es detalla a continuació. 

Els ingressos per vendes són registrats quan: l'Entitat ha transferit al comprador els riscos i els 

avantatges derivats de la propietat deis béns, amb independencia de la propietat; no conserva per 

a si cap implicació en la gestió corrent deis béns venuts, ni reté el control efectiu sobre ells; i les 

despeses associades amb la transacció poden ser mesurades amb fiabilitat. 

Els ingressos per a la presta ció de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pot ser 

estimat amb fiabilitat, considerant el grau d'avan<; o realització de la prestació a la data deis 

comptes anuals, o de forma lineal quan el servei es presta durant un període determina!. 

Quan no pot ser estimat de forma fiable, els ingressos són reconeguts en la quantia de les 

des peses reconegudes que es consideren recuperables. 

Pressupostariament, els ingressos i despeses s'incorporen a la liquida ció pressupostaria en el 

moment en que es produeix I'acte administratiu de reconeixement deis respectius drets i obligacions 

1 Despeses 

. ..J Transferencies i subvencions atorgades 

(Veure nota 4.9) 

Les despeses de personal es reconeixen en el compte del resultat en el moment que merita I'obligació, 

amb independencia del moment en que es produeixi el corrent monetari que se'n deriva. 

'-l 4.8. Provisions i contingencies. 
J 

Es reconeix una provisió quan I'entitat té una obligació present (legal, contractual o implícita) 

resultat d'un succés passat que, probablement, implicara el lIiurament d'uns recursos que es poden 

estimar de forma fiable . 

.. ..c Les provisions es troben valorades pel valor actual deis desemborsaments que s'espera que seran 

necessaris per liquidar I'obligació, actualitzats a una taxa de descompte equivalent al tipus de deute 
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públic per un venciment analeg. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva actualització es 

reconeixen com una des pesa financera a mesura que es van reportant. Quan el seu venciment és 

inferior o igual a un any i I'efecte financer no és significatiu, no es descompten. 

Al tancament de I'exercici, les provisions són objecte de revisió i ajustades, si escau, per a reflectir la 

millor estimació existent en aquest momento Quan no són ja pertinents o probables, es procedeix a la 

seva reversió amb contrapartida al corresponent compte d'ingrés de I'exercici. 

Per a la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i, si escau, d'experts externs, i a 

I'experiencia de I'entitat en successos similars, que permetin establir la base de les estimacions de 

cadascun deis desenlla~os possibles, així com del seu efecte financer. 

4.9. Transferencies i subvencions. 

Transferencies i subvencions rebudes 

Les subvencions que tinguin caracter reintegrable es registren com a passius fins que compleixin les 

condicions per a considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions no reintegrables es 

registren coma ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen com a ingressos sobre 

una base sistematica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció. 

A aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable quan existe ix un acord individualitzat 

de concessió de la subvenció i s'han complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i 

no existeixen dubtes raonables de que es cobrara. 

Les activitats desenvolupades per I'entitat corresponen, fonamentalment, a la prestació de serveis 

públics en I'ambit competencial de l' Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allo previst per la 

legisla ció vigent (Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local i Reglament d'Obres, Activitats i 

Serveis deis Ens Locals). Per la prestació de serveis públics, en I'ambit de les competencies de 

I'Ajuntament de Barcelona, I'entitat rep d'aquest, el finan¡;:ament pressupostari, el qual es reflecteix a 

I'epígraf d'ingressos "Subvencions d'explotació incorporades al resultat de I'exercici" del compte de 

perdues i guanys. 

Aquesta transferencia corrent pressupostaria esta fixada tenint en compte els suposits d'equilibri 

pressupostari previstos al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Les subvencions de caracter monetari es valoren pel valor raonable de I'import concedit referit al 

moment del seu reconeixement. 

Les subvencions no reintegrables relacionades amb I'adquisició de I'immobilitzat material s'imputen 

com a ingressos de I'exercici en proporció a I'amortització deis corresponents actius o, en el seu ca s, 

quan es produeixi la venda, correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balan¡;:. 

D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses especifiques es 

reconeixen en el compte de perdues i guanys en el mateix exercici en que es meriten les 

corresponents despeses. 
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Transferencies i subvencions atorgades 

Les transferencies i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses en el moment que es 

tingui constancia que s'han complert les condicions establertes per a la seva percepció. En cas que al 

tancament de I'exercici estigui pendent el compliment d'alguna de les condicions establertes per a la 

seva percepció, pero no existeixin dubtes raonables sobre el seu futur compliment, es dota una 

provisió pels corresponents imports, amb la finalitat de reflectir la despesa. 

En el cas de lIiurament d'actius, el reconeixement es produeix en el moment de I'acord o de la 

formalització dellliurament al beneficiario 

En el cas de deutes assumits d'altres ens, aquests es reconeixen en el moment que entri en vigor 

I'acord d'assumpció, registrant com a contrapartida el passiu assumit. 

4.10. Activitats conjuntes. 

L'Entitat no ha realitzat cap activitat conjunta en I'exercici. 

4.11. Actius en estat de venda. 

L'Entitat no té actius en estat de venda. 

4.12. Informació sobre el medi ambient 

L'Entitat no ha registrat obligacions amb carrec al pressupost de I'exercici que tinguin incidencia 

concreta en el medi ambiento 

¡. 
I 
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5. IMMOmUTZAT MATERIAL 

5.1 Moviment de I'exercici 

Partida Saldo a (+) 
01.01.2015 Entrades 

Mobiliari 525,96 -
• Cost 9.973,70 -
• Amortització acumulada (9.447,74) -
• Correccions del valor 

Equips per processament 9.610,34 -d'infomació 
• Cost 28.175,80 -

• Amortització acumulada (18.565,46) -
• Correccions del valor 

TOTAL 10.136,30 -

(+) (-) 
Traspassos Sortides 

- -
- -
- -

- (2.249,99) 

- (4.696,34) 
- 2.446,35 

- (2.249,99) 

(-) (+/-) (-) Dotació per (+) Augment Saldo a 
Traspassos Deterioraments amortitzacions revaloracions 31.12.2015 

- - (418,36) - 107,60 

- - - - 9.973,70 
- - (418,36) - (9.866,10) 

- - (3.756,48) - 3.603,87 

- - - - 23.479,46 
- - (3.756,48) - (19.875,59) 

- - (4.174,84) - 3.711,47 
-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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5,2, Descripció de I'immobilitzat material. 

A 31 de desembre de 2015, I'immobilitzat material majoritariament són equips per al processament de 

dades, El seu pes relatiu respecte al total d'immobilitzat material pel que fa al seu valor net comptable, 

és del 97,10 %, La resta d'immobilitzat material es troba consignat com a mobiliari amb un pes relatiu 

del 2,90% del valor net comptable 

Durant el mes de juny de 2015, s'ha manifestat una baixa d'elements d'equips per al processament de 

dades, degut a extraviaments, deterioraments i obsolescencia, Es detallen a continuació: 

Bé Motiu baixa Valor adquisició Amortització acum. Perdua 

125/IPAD Apple Deteriorat i obsolet 1.081,90 1.048,77 33,13 

131/Portatil Del! Inspiron Deteriorat 1.293,87 804,95 488,92 

143/Disc dur Wester Digital Deteriorat 238,00 88,73 149,27 

145/Disc dur Wester Digital Deteriorat 238,00 61,98 176,02 

146/Portátil Tooshiba Extraviat 949,05 227,38 721,67 

147/Portátil Sony Extraviat 895,52 214,55 680,97 

TOTALS 4,696,34 2.446,35 2,249,99 

En data 15 de juny de 2015, s'ha enregistrat la baixa deis esmentats elements, manifestant una perdua 

en el compte de resultats per import de 2,249,99 €, 

D'altra banda, cal esmentar el nivell d'envelliment de I'immobilitzat material, reflectint I'amortització 

acumulada un 88,91 % sobre el seu valor d'adquisició, 

Durant I'exercici 2015 no s'ha dut a terme cap inversió, 

1: ~ La relació de béns totalment amortitzats a 31/12/2015 és la següent: 

Descripció del 
Compte 

Compte 
21600 MOBILlARI 

Epígraf Data adquisició sé Descripció del bé Valor Amort. Acum.2015 
141 21/09/1999 00090 MOBllIARI GENERAL 
141 - :'! 27/09/2000 00091 MOBllIARI GENERAL 
141 21/11/2000 00092 MOBILlARI 

Descripció del 
Compte 

Compte 
21700 EQUIPS PERAL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ 

Epígraf Data adquisidó Bé Descripció del bé 
131 13/04/2005 00041 MONITOR 17" TFT MULTIMEDIA 
131 28/10/2005 00053 MONITOR ACER TFT 17" 
131 24/03/2008 00100 MONITOR TFT 17" YURAKU 
131 07/04/2008 00101 ORDINADORS DEll VOSTRO 200 E6SS0 CORE 2 DUO(3) 

131 07/04/2008 00103 ORDINADORS DELL VOSTRO 200 E6550 CORE 2 DUO (3) 

131 18/07/2008 00105 ORDINADORS DELL VOSTRO 200 E8300 CORE 2 DUO (2) 

131 30/06/2009 00117 DELL COMPUTER VOSTRO 420 LMT 
131 29/03/2010 00121 CAMARA VIDEO HD SONY 
131 01/01/2012 00122 CANON S50D+1813518MP LCD3 FULL HD 
131 01/10/2011 00124 DISC DUR EXTERN WESTERN DIGITAL WDBABV 001 

TOTAL 

5.383,40 

942,23 

301,18 

Valor 
496,31 
248,08 
184,44 

613,64 

613,64 

854,92 

1.205,24 
1.112,07 

899,00 

297,00 
13.151,15 

5.383,40 
942,23 
301,18 

Amort. Acum.2015 

496,31 

248,08 

184,44 

613,64 

613,64 

854,92 

1.205,24 
1.112,07 

899,00 

297,00 
13.151,15 
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6. PATRIMONI PÚBUC DEL SOL 

L'Entitat no disposa de patrimoni públic del sol. 

7.INVERSIONS IMMOBlUÁRIES 

L'Entitat no té aquest tipus d'inversions. 

8. IMMOBlUTZAT INTANGIBLE 

8.1 Moviment de I'exercici 

(+) Saldo a Partida 01.01.2015 Entrade 
s 

1. Aplicacions informátiques 784.99 -

• Cosl 11.864,35 -
• Amortització acumulada (11.079,36) -

• Correccions del valor -

TOTAL 784,99 -
_. __ ...... 

(+) H 
Traspassos Sortides 

- -
- -

- -

- -

- -
_ ... 

(+1-) H Dotació (+) Augment H per Saldo a 
Traspassos Deleriora- amortilzaci de 31.12.2015 menls. revaloracions ons 

- - (209.33) - 575,66 

- - - 11.864,35 

- - (209,33) - (11.288,69) 

- - -
- - (209,33) - 575,66 

------- --- , 

~r--, r--. r--,r-, r--, r, " f"""! f"""! r..., r~'1 " ("'-, r·, I-~"'I ,-~'1 ,", " ,--1 ,", ", 
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8.2. Descripció de I'immobilitzat intangible. 

L'immobilitzat intangible es troba representat per les aplicacions informatiques adquirides en exercicis 

anteriors. Es troben totalment amortitzades amb I'excepció de I'aplicatiu de Registre de factures que es 

1 va adquirir I'exercici 2014 per import de 837,32 € i que actualment té un valor net comptable 575,66 €. 
J 

1 8.3. Informació de I'exercici. 
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Duran! I'exercici I'entitat no ha invertits en immobilitzats intangibles 

La relació de immobilitzats intangibles integrament amortitzats a 31/12/2015 és la següent: 

Compte 

20600 

Epígraf 
131 

131 

131 

Descripció del 
Compte 

APLICACIONES INFORMA.TIQUES 
Data adquisició 

18/01/2006 

14/03/2008 

30/12/2009 

Bé 
00080 

00099 

00120 

Descripció del bé 
SOFTWARE (GAP PLUS I PATRIMONI 

SP55 BASE 16.0.1 

GANDIA INTEGRA. SOFTWARE ENQUESTE5 

Valor 
Z.372,SO 

5.100,29 

3.554,24 

TOTAL 11.026,98 

Amort. Acum.2015 
2.372,50 

5.100,29 

3.554,24 
11.026,98 
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9. ARRENDAMENTS FINANCERS 1 AL TRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

L'lnstitut no té aquest tipus d'inversions. 

10. ACTIUS FlNANCERS 

10.1. Informació relacionada amb el balan~. 
al Estal resum de la concilia ció entre la classificació deis actius financers del balan, i les categories establertes en la norma de reconeixement i 
valoració 8a d' Actius financers: 

Actius financers a lIarg termini Actius financers a curt termini 
Classes 

Inversions en Valors Altres Inversions en Valors Altres Total 
patrimoni representatius inversions patrimoni representatius inversions de deute de deute 

Categories 
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 

Crédils i partides - - - - 177,93 - 177,93 a cobrar 

Total - - - - 177,93 _L - 177,93 -

.r--- r- r---, r-", r- r= 1~ r-, r- r- r- ~i F..c~ r'~ f"'-=="\ 11 1"" í=:- r--
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En actius financers a curt termini i com a valor representatiu de deute, es recull un import de 177,93 € 

en concepte d'una bestreta de personal pendent de reemborsament a 31/12/2015 

El saldo deis credits per operacions derivades de I'activitat habitual a lIarg i curt termini (credits 

comercials) no es traben inclosos en la taula. Aquests es registren pel seu valor nominal i quan, d'acord 

amb la norma de registre i valoració deis actius financers, la seva aplicació no és possible, pel metode 

del cost amortitza!. 

Entre els credits per operacions derivades de I'activitat habitual destaca el saldo de I'epígraf "Deutors i 

altres comptes a cobrar a curt termini" d'import 11.999,05 €, que engloba els següents conceptes: 

bl Reclassificacions 

Deutors varis 
. Generalitat de Cata!unya 
. Altres comptes a cobrar 

Total Deutors i altres comptes a 
cobrar a curt termini 

Exercici 2015 

11.858,00 
141,05 

11.999,05 

L'Entitat no ha reclassificat durant I'exercici cap actiu financer que hagi exigit un canvi de valoració, 

ja sigui de cost o cost amortitzat a valor raonable, o a la inversa. 

el Actius finaneers lIiurats en garantia 

L'Entitat no ha lIiurat actius financers en garantia. 

d) Correccions de valor per deteriorament 

L'Entitat no ha dut ha terme correccions de valor per deteriorament de les diferents classes 
d'actius financers. 

10.2. Informació relacionada amb el compte del resultat eeonomic-patrimonial. 

a) L'entitat no ha obtingut resultats nets en I'exercici derivats de les diferents 
categories d'actius financers. 

b) L'entitat no ha registrat operacions durant I'exercici que suposin ingressos financers 
calculats per I'aplicació del metode del tipus d'interes efectiu. 

10,3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interes . 

al Riscos de tipus de eanvi 

L'Entitat no té inversions en moneda diferent de I'euro i, per tant, no té riscos d'aquest tipus. 

,¡ 
;[ , 
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L'entítat no té inversíons que comportin riscos de tipus d'interes. 

10.4. Altra informació. 

L'entitat té dos comptes corrents contractats amb el Banco Santander. 

Un compte corrent operatiu per a la gestió ordinaría de I'entítat i que a 31/12/2015 les exístencies finals 
del mate ix són per import de 16.603,28 €. La retribució del compte és d'un interes fixe de 0,049996 % 

L'altre compte corrent, és I'anomenat compte de bestreta mitjan,ant el qual es gestionen pagaments 
de petita quantia i disposicions d'efectiu per la Caixa de I'entitat. L'existencia final a 31/12/2015 de 
I'esmentat compte és per un import de 11.874,01 €. La retribució és la mateixa que en el compte 
operatiu. 

11. PASSIUS FINANCERS 

11.1. Informació relacionada amb el balan,. 

a} El detall deis deutes mantinguts pel Consorci al tancament de I'exercici valorats a cost amortitzat 

L'Entitat no té cap deute d'aquest tipus ni realitza cap operació inelosa en aquesta apartat. 

Respecte els deutes a cost amortitzat, i addicionalment als imports assenyalats a la taula, cal assenyalar 
que els comptes a pagar per operacions. 

Habituals a lIarg i curUermini (deutes comercials) es registren pel seu valor nominal i quan, d'acord amb 
la norma de registre i valoració deis passius financers, la seva aplicació no és possible, pel metode del 
cost amortitzat. 

Entre els comptes a pagar per operacions habituals destaca el saldo de I'epígraf "Creditors i altres 
comptes a pagar" d'import 19.769,99 que engloba els següents conceptes: 

Administracions Públiques 

Serveis Asssoc. Comunicació 

Seguretat Social Q.Patronal 

Resta 

Creditors des peses meritades 

Total Creditors i altres 
comptes a pagar 

Exercici 2015 

----
9.514,63 

3.717,12 

2.553,98 

187,29 

3.796,97 

19.769,99 

b) El detall deis deutes mantinguts per l'Entitat al tancament de I'exercici valorats a valor 
raonable 

L'Entitat no manté en balan, passius financers a valor raonable, ni durant I'exercici ha registrat 
operacions que haguessin de registrar·se a valor raonable. 

e) L'Entitat només té deutes de caracter comercial que es valoren nominalment. 
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11.2. les línies de crédit 

Durant I'exereici l'lnstitut no ha contraetat cap línia de eredit ni tampoe a la data de taneament es 
mantenen deutes per operaeions d'aquesta naturalesa. 

11.3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de ti pus d'interés. 

a) Riscos de tipus de canvi 

35 

l'Entitat no té deutes d'import signifieatiu 
té riscos d'aquest tipus. 

en moneda diferent de I'euro i, per tant, no 

b) Riscos de tipus d'interés 
El Consorci no manté passius finaneers valorats a cost amortitzat de manera que no té riscos 
d'aquesta naturalesa. 

11.4. Avals o altres garanties concedides 

L'entitat no té cap avalo altres garanties eoneedides, ni exeeutats ni tampoe reintegrats. 

a) Avals concedits 

Durant I'exereici l'lnstitut no ha atorgat avals a favors de tereers, ni a la data de taneament manté 
avals atorgats a tereers. 

b) Avals executats 

Per la raó que s'assenyala a I'apartat a) anterior no s'han exeeutat avals deis que hagi de respondre 
l'Ajuntament. 

c) Avals reintegrats 

En no mantenir avals a favor de tereers, ni haver fer-se earree en exercicis anteriors de deutes de 
ercers, en I'exercici no s'han reintegrat avals a favor de l'lnstitut. 

11.5. Informació sobre el període mitja de pagament a prove"idors. Disposició addicional tercera . 
. , "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol." 

" '1 
~. 

Període mig de pagament a prove"idors 

Rati de les operacions pagades 

Rati de les operacions pendents de pagament 

Total pagaments realitzats 

2015 

Dies 

-19 

-18 

-30 

Import (euros) 

83.817,53 

l. 

I 

, ! 
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\ Total pagaments pendents 3.904,94\ 

El Consorci paga les factures dins del mateix mes del seu registre, per aquest motiu el ratis mig de 
pagaments són propers a zero. 

A 31 a desembre de 2015 resta pendent de pagar 3.904,94 € amb una antiguitat inferior a 30 dies. 

12. COBERTURES COMPTABLES 

L'Entitat no ha realitzat cap cobertura comptable. 

13. ACTIUS CONSTRUITS O ADQUIRITS PER A AL TRES 

ENTITATS 1 ALTRES EXISTENCIES 

L'Entitat no ha realitzat operacions d'aquest ti pus. 

14. MONEDA ESTRANGERA 

L'Entitat no té cap element d'actiu o passiu denominat en moneda diferent de I'euro. 

15. TRANSFERENCIES, SUBVENCIONS 1 ALTRES INGRESSOS 1 

DESPESES 

15.1. Ingressos. 

15.1.1. Transferimcies i subvencions rebudes 

• El detall deis imports registrats en I'exercici en concepte de transferencies i subvencions 

rebudes es detallen a continuació: 

Entitat Concepte 

· Ajuntament de Barcelona Transferencies corrents 

· Diputació de Barcelona Transferencies corrents 
· Ministeri d'Educació Devolució ingressos 

Total transferencies i subvencions rebudes 

Exercici 2015 

Import 

202.477,03 

16.075,00 
(19.066,76) 

199.485,27 
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Les transferencies i subvencions descrites compleixen els requisits de reconeixement valoració 
~ 

" descrits a la nota 4.9. 

-
-
-
-
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15.1.2. Vendes i prestadons de serveis 

• Els ingressos obtinguts per vendes i prestacions de serveis es detallen a continuació classificats 
en funció deis béns i/D serveis comercialitzats: 

Exercici 2015 

Entitat Concepte ___________ Im~po_r_t __ __ 

. Publicacions Venda publicacions 24,78 
------------

. Generalitat de Catalunya Estudi mapa recursos parentals 9.800,00 
Total vendes i prestacions de serveis 

L'import del present quadre, és I'import pressupostari, per tant I'IVA resta exclos. 

15.1.3. Altres ingressos 

El rendiment quant a ingressos financers, són interessos deis comptes corrents que l'Entitat té 
contractats amb el Banc Santander. 
L'import deis ingressos financers per interessos deis comptes corrents durant I'exercici 2015, és per 
un import de de 33,70 € 

15.2. Despeses. 

15.2.1. Transferemcies i subvendons concedides 

• El detall de les transferencies i subvencions concedides en I'exercici es facilita a continuació: 

En I'apartat de transferencies i subvencions concedides, es troba els ajust a I'estudi pagats a una 
becaria durant el primer semestre del 2015. 

L'import brut mensual brut és per 1.000,00 euros i el total de I'exercici és dones, de 6.000,00 € 

15.2.2. Despeses de personal 

• Les despeses de personal de I'exercici es detallen a continuació: 

Sous i salaris 
lndemnitzacions 

="'-------
Sous salaris j assimilats 

Cotitzacions socials de I'ocupador 

Aportacions a sistemes complementaris de pensions 

Altres des peses socials 
Prestacions socials 

Exercici 2015 

106.687,88 

106.687,88 

26.873,06 

.----------------------------.----------
Varia ció de la Provisió premis anys de servei 

C¿¡rregues socials 26.873,06 
------



38 

DESPESES DE PERSONAL 133.560,94 
---

El personal es regeix per les condicions establertes al conveni d'oficines i despatxos 

En I'exercici 2012, d'acord amb el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir 
I'estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat, els treballadors de l'Entitat no van cobrar la 
paga extraordinaria de desembre. L'import retingut per aquest concepte va ascendir a 8.036,35 euros. 

El nombre mitja de treballadors i a 31 de desembre s'ha detallat a la nota 1.7 d'aquesta memoria. 

L'evolució de la plantilla de personal deis últims exercicis ha estat marcada per les mesures de contenció 
de la despesa i limitació de la contractació de personal establertes a la normativa. 

Cal esmentar que al setembre el 2015, ha esdevingut la jubilació de la Directora de I'entitat i que a 
primers d'octubre ha estat rellevada. 

15.2.3. Altres des peses de gestió ordinaria 

• Arrendaments i canons 1.487,60 

• Reparacions i conservació 9.569,82 

• Serveis de professionals externs 50.711,49 

• Assegurances 369,35 

• Publicitat ¡Propaganda 3.717,12 

• Subministraments 432,26 

• Informatiques 457,91 

• Material d'oficina 1.061,01 

• Comunicacions 5.677,86 

• metes i locomodó 3.716,40 

• Reunions, conferencies i cursos 12.204,30 

• Lloguers 2.972,74 

• Altres 1.190,10 

93.567,96 

En el present exercici, s'ha dut a terme la celebració de les Jornades de "Famílies del segle XXI" i la 

realització de I'estudi encarregat per la Generalitat de Catalunya referent a "Mapa de recursos parentals". 

La resta de la despesa es pot considerar despesa de la gestió ordinaria de I'Entitat. 
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16. PROVISIONS 1 CONTINGENCIES 
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16.1. El detall del moviment de les provisions reconegudes en el passiu del balan~, tant a curt com a lIarg termini, 

durant I'exercici ha estat el següent: 

(+) Augments 
Saldo a 1.01.2015 Traspassos per H Disminucions Saldo a 

actualitzacions 31.12.2015 Epígraf • 
Llarg Curt Uarg Curt Uarg Curt Uarg Curt Uarg Curt 

termini termini termini termini termini termini termini termini termini termini 
Provisió paga 
extra de desembre 8.036,35 - -4.639,95 4.639,95 - - (3.396,40) - - 4.639,95 
2012 

L..... 
TOTAL I 8.036,35 - -4.639,95 4.639,95 - - (3.396,40) - - 4.639,95 

L'epígraf de pravlslons a curt termini inclou per import de 4.639,95 euros la quantia de la paga 
extraordinaria de desembre del exercici 2012 que s'hagués tingut d'abonar al personal de I'entitat abans 
de finalitzar I'exercici 2012, pero que va estar suprimida per I'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, 
de 13 de juliol, de mesures per a garantir I'estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat. 
L'article 2.4 d'aquesta disposició preveu que "les quantitats derivades de la supressió de la paga 
extraordinaria i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents, 
d'acord amb el disposat en aquest article, es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a 
plans de pensions o contractes d'asseguran~a col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingencia 
de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei Organica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostaria i 
Sostenibilitat Financera i en els termes i amb I'abast que es determini en les corresponents lIeis de 
pressupostos" . 

La Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per I'any 2016 a la disposició 
addicional dotzena apartat ú.1 estableix que cada Administració Pública, en el seu ambit, podra aprovar 

., " ' , , ' . ' 
I'abonament de quantitats en concepte de recuperació de la paga extraordinaria i de les pagues 
addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents. Amb Decret d' Alcaldia de 17 de 

sembre de 2015, s'autoritza a les entitats a abonar dins I'exercici 2016 la quantia restant de la paga 
raordinaria de desembre de I'exercici 2012. 

En I'epígraf de dotacions a curt termini es traba la quantitat reclassificada de lIarg termini a 

curt termini i que es troba pendent de pagament a 31 de desembre de 2015 

16.2. Passius contingents 

A la data de tancament de I'exercici no té obligacions possibles o presentes que puguin qualificar-se 
com a passius contingents i sobre les que calgui informar en la memoria. 

16.3. Actius contingents 

A la data de tancament de I'exercici, l'lnstitut no té actius de naturalesa contingento 
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L'entitat no té una política propia en medi ambient. Desenvolupa les instruccions que, en aquesta 

materia, rep de l' Ajuntament. 

18. ACTmS EN ESTAT DE VENDA 

L'entitat no té cap a actiu en estat de venda 

19. PRESENTACIÓ PERACTIVITATS DEL COMPTE DEL 

RESULTAT ECONOMIC-PATRIMONIAL 

L'entitat no té activitats diferenciades el compte del resultat economic-patrimonial. 

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER 

COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS 

L'entitat no té operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics. 

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES DE TRESORERIA 

A continuació s'informa sobre les operacions no pressupostaries de tresoreria que comprenen 
aquel les operacions realitzades durant I'exercici que han donat lIoc al naixement o extinció de: 

• Deutors i creditors que, d'acord amb la normativa vigent per a l'Entitat, no s'hagin 
d'imputar al seu pressupost, ni en el moment del seu naixement ni en el del seu venciment. 

• Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d'aplicació definitiva, tant 
per operacions pressupostaries com no pressupostaries. 

21.1. Estat de deutors no pressupostaris. 

Concepte Saldo a Carrecs Abonaments Deutors 
Modificacions Total pendents de Compte 1 de saldo inicial realítzats en deutors realitzats en cobrament a 31 Codí Descripció gener I'exercici ,'exercici de desembre 

440 440 
Deutors per 

2.738,40 2.0S8,00 4.796,40 2.738,40 2,058,00 
IVA transferit _. 

Total compte 2.738,40 2.058,00 4.796,40 2.738,40 2.058,00 
.. ' . __ 'o 

Altres deutors 
449 4499 no . 160,49 160,49 160,49 

pressupostaris ._._---- .. - •.. 

Total compte - 160,49 160,49 160,49 -.. 

I 
Hisenda 

470 4700 pública, . . 337,38 337,38 337,38 
deutora per 
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---- I __ ..J. _______ IV~ 
Total compte 

1----"-"-
I I 

._---

472 4720 [VA suportat 
t----
Total compte 

¡-----
Fiances 

565 56500 constitu"ides a 
curt termini 

"-" 

Total compte 
Cn2dits i valors 

544 54400 representatius 
de deute 

Total compte 

Total 
- ".". 

-----

-

-

50,00 

50,00 

-
-" 

2.788,40 

I c---------~--- I 
337,38 337,38 

- 337,38 337,38 
-_._-

- 337,38 337,38 
---------- ---- ----_ .. " 

- 50,00 

_ .. _- .. _---
- - 50,00 

._ .. -"--

-

- - -
- 2.893,25 15.681,65 

21.2. Estat de creditors no pressupostaris. 

Concepte Abonaments Saldo a 1 Modificacions Total Compte de gener saldo inicial realitzats en creditors Codi Descripció I'exercici 

410 410 
Creditors per ¡VA 

59.13 - 337,39 396,51 
suportat 

"- - _._._- "--
Total compte 59,13 - 337,39 396,51 

475 4750 HP, creditora IVA 2.064,47 2.058,00 4.122,47 

475 4751 HP, creditora IRPF 12.766,81 36.942,87 49.709,68 
- -" -

14.831,28 - 53.832,15 

41 

--, ... "-

337,38 -
337,38 

337,38 -
--

50,00 

50,00 -
"""-

177,93 177,93 

177,93 177,93 

3.801,58 2.235,93 

Carrees Creditors 
pendents de realitzats en cobrament a 31 I'exercici de desembre 

396,51 -
"-

396,51 -
2.401,85 1.720,62 

42.358,38 7.351,30 

.., Total compte 39.000,87 44.760,23 9.071,92 

J 
1---- , " 

476 I 4760 Seguretat Social 275,78 - 4.728,48 5.004,26 4.561,55 442,71 

Tcjtal compte 275,78 - 4.728,48 5.004,26 4.561,55 441,71 .., 
477 4770 lva transferit - 2.058,00 2,058,00 2.058,00 -

- Tbtal compte - - 2.058,00 2.058,Op 2.058,00 -

i 
Total 15.166,19 - 46.124,73 61.290,92 51.776,29 9.514,63 

- " -" 

1::::::0 '-. 
~1 ~ 1.3. Estat de partides pendents d'aplicació. 

a) Cobraments pendents d'aplicació 

L'entitat no té cobraments pendents d'aplicació en I'exercici 2015. 

b) Pagaments pendents d'aplicació 

J Concepte Pagaments Pagaments Total 
pendents Modificacions Pagaments pagaments Pagaments pendents 

"' Compte d'aplicació a 1 de saldo inicial realitzats en pendents aplicats en d'aplicació a 
Codi Descripció I'exercici I'exercici 31 de 

• gener d'aplicació desembre 
Provisions de 

- fons per 

558 5581 
avan~aments 

0,00 0,00 7.561,56 7.561,56 7.420,51 141,05 - de caixa fixa 
pendents de 

- justificació 

" Lliuraments 

558 5585 
peraJa 

0,00 0,00 7.402,54 7.402,54 7.402,54 0,00 reposició 
d'avan~aments 

1; 

I 
l. 
l' 
I 
I ¡ i 

~ ! 
1: 
1 i 

l: 
¡ : ¡ : 
l' 
l' 

I 
I 

I ~ 

I I 
I 

I 



~'nst)ltut 
'f' " ./I,n anCd.l 

42 

I 

,~, I I de cal" flxa I pdts de 
----' __ "---""pa""ga""m"'en"-' ---'--_____ --" _, _____ ,' ________ .. _ 

Total compte 
_l _____ _ 

I 14.964,10 

[ 1 
r ~ . I 

-- - r [ : 
14.964,10 1--1-4--.8--23--'-05-+---1-41-'0-5--1 I 

------- -- --- - - - ----------------
Total ___:J_.l:1I:~~1I'!:0_ 14.964,10 14.823,05 141,05 r i 

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS 

D'ADJUDICACIÓ 

La contractació administrativa de I'entitat durant tot I'exercici 2015 ha estat contractes menors. 

23. VALORS REBUTS EN DIPOSIT 

L'entitat no ha tingut valors en diposit durant I'exercici 2015 i tampoc a 31 de desembre de 2015. 
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24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÁRIA 

24.1. Exercici corrent. 

1) Pressupost de despeses 

a) Modificacions de credit 

Aplicació pressupostaria. Descripció 
Retribucions basiques del personal 

10100-463-01 directiu 
Retribucions basiques del personal laboral 

13000-463-01 fix 
Retribucions complementaries personal 

13002-463-01 laboral fix 

15000-463-01 Productivitat 

Total capítoll 

22706-463-01 Estudis i treballs tecnics 

Total capítol 2 

35201-463-01 lnteressos de demora 

Total capítol 3 

48100-463-01 
A famílies i institucions sense fins de lucre 

Tata! capítol 4 

TOTALS 

I J J i ~ ----j ¡--~ 
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Generació Credit per 
Transferencia. (+) Transferencia (-) Ingressos Total Modificacions 

900.00 0,00 0,00 900,00 

600,00 0,00 0,00 600,DO 

800,00 0,00 0,00 800,00 

3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 

Q,OO 7.168,16 0,00 -7.168,16 

0,00 7.168,16 0,00 -7.168,16 

7.168,16 aJaD 0,00 7.168,16 

7.168,16 0,00 0,00 7.168,16 

0,00 6.000,00 0,00 -6.000,00 

0,00 6.000,00 0,00 -6.000.00 

13.168,16 13.168,16 0,00 0,00 

E -----~-_~-e-=-_--.e'-"--c;;=;;_;c;:;;;c__ .. -.. ,-,'---- --~-,---.--- ____ e' 
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b) Romanents de eredit 

Romanents Totals 
Romanents No Compromesos 

Compromesos 

Concepte 
Incorporables No Incorporables Incorporables No Incorporables Totals 

Cap. I Despeses personal 0,00 0,00 0,00 5.005,36 5.005,36 

Cap. 11 Béns corrents i serveis 0,00 0,00 0,00 25.062,62 25.062,62 

Cap. 111 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 24,80 24,80 

Cap. IV Transferencies Corrents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cap. Vllnversions Reals 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 

TOTAL 0,00 0.00 0,00 33.092,78 33.092,78 

e) Creditors per operaeions pendents d'aplicar al Pressupost. la següent taula informa de 
cada despesa efectuada: 

Al tancament de I'exercici no hi ha operacions pendents d'aplicar al pressupost. 
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2) Pressupost d'ingressos 

a) Procés de gestió 

a.1) Drets anuHats 

Org. Econ. 
. . 

01 42090 

01 

1 -j j 

De$cripció 

Subvenció Ministeri FPI 

C. Institut Infancia i Món Urba 

TOTAL 

j j 
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AnuHació de Ajornament i Devolució Total drets 
liquidacions fraccionament d'ingressos anul·lats 

0,00 0,00 19.062,72 19.062,72 

0,00 0,00 19.062,72 19.062,72 

0,00 0,00 19.062,72 19.062,72 

Durant I'exercici 2015, s'han registrat anul·lacions de drets per devolucions d'ingressos al Ministerio d'Economia i Competivitat per import total de 19.062,72 € i que han 

suposat uns interessos de demora de 7.168,16 €. Les devolucions són les següents: 

i 42090 Devolución parte subvención MEe proyecto famílias transnacionales 16.755,63 

42090 Devolución parte subvención MEe proyecto Panel de fa m ílias y infancia 560,00 

: 42090 Devolución parte subvención MEe proyecto Adopción internacional 1.747,09 

,-, .'.-_._---_ .. ,-
-- == "'''' < 

I
I 
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a.2) DRETS CANCEL·LATS 

En I'execució del pressupost de I'exercici no s'han produ"it operacions de cancel-lació d'ingressos. 

a.3) RECAPTACIÓ NETA 

La recaptació neta de I'exercici s'ha vist disminu'ida degut a les devolucions d'ingressos per import de 19.062,72 € ja esmentades en el parágraf a.l) Drets 

anul·lats. 

Drg. Econ. Descripció AnuJ.Jació de Ajornament i Devolució 
liquidacions fracdonament d'ingressos 

01 38900 Altres reintegraments d'operacions corrents 24,78 0,00 24,78 

01 42090 Subvenció Ministeri FPI 0,00 19.062,72 -19.062,72 

01 46100 Diputació de Barcelona 16.075,00 0,00 16.075,00 

01 46200 Ajuntament de Barcelona 202.477,03 0,00 202.477,03 

01 52000 Interessos de dipbsits 33,70 0,00 33,70 

01 C. Institut Infimcia i Món Urba 218.610,51 19.062,72 199.547,79 

TOTAL 218.610,51 19.062,72 199.547,79 

r--l r--l r--l r--l .r----. r--l r-""J F'''''' ,....-., r'~'~, r='1 r~ ,~~., 

~~'~~"' ,~ .-----. ~ 

-' 
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b) Devolucions d'ingressos 

Org. Econ. Descripció Ptes; De pagament a 1 Modificacions Reconegudes en Total Prescripcion Pagades en Pendents de 
gener al saldo inicial i I'exercici devolucions s I'exercici pagament 

anuHacions reconegudes 
01 42090 Subvenció Ministeri FPI 0,00 0,00 19.062,72 19.062,72 0,00 19.062,72 0,00 

01 C. Institut Infancia i Món Urba 0,00 0,00 19.062,72 19.062,72 0,00 19.062,72 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 19.062,72 19.062,72 0,00 19.062,72 0,00 

Durant I'exercici 2015, s'han registrat devolucions d'ingressos al Ministerio d'Economia i Competivitat per import total de 19.062,72 € i que han suposat 

uns interessos de demora de 7.168,16 €. Les devolucions són les següents : 

42090 Devolución parte subvención MEe proyecto famílias transnacionales 16.755,63 
- ________ -------- -----------------------_.---.- ""._"".- ""O """"""""""" ________________ _ 

42090 Devolución parte subvención MEe proyecto Panel de famílias y infancia 560,00 
-------_. 

42090 Devolución parte subvención MEe proyecto Adopción internacional 1.747,09 
---------------.-----.---.--._.--_.-._." 

el Compromisos d'ingrés 

Al tancament de I'exercici no hi ha operacions de compromisos d'ingrés. 

!7:"";;~;;;",,7'~~2cc· ... ~~~~.--.--~-.........~~. ~ .. ~-.-~ .... -~.--~~-~~---.-.. -. '-----.-. J 
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24.2. Exercicis tancats. 

1) Pressupost de des peses. Obligacions de pressupostos tancats. 

Exerc. Aplicació Descripció Obligacions ¡nidals Modificacions 
pressuposta al saldo inicial i 

ria anul·lacions 
2014 16000-463-01 Seguretat Social 1.726,95 0,00 

2014 16008-463-01 Pamem 174,68 0,00 

2014 20500-463-01 Arrendaments mobiliari i efectes 105,50 0,00 

2014 21300-463-01 Maquinaria, instal'Jacions tecniques j utillatge 280,30 0,00 

2014 21600-463-01 Manteniment equips per a processos 176,04 OJaD 
d'informació 

2014 22101-463-01 Aigua 28,78 0,00 

2014 22201-463-01 Postals 33,37 0,00 

2014 22706-463-01 Estudis i treballs tecnics 26.150,40 0,00 

2014 62600-463-01 Equips per a processos d'informació 1.860,81 0,00 

2014 463 Recerca científica, tecnica i aplicada 30.536,83 0,00 

2014 TOTAL C. Institut Infancia i Món Urba 30.536,83 0,00 

r--, r--, f'"I r-; r--, .--; .--; .--; .--; ...-, ...--, ~., 

e - .",...... .-'- - -- --,-",-,-, -~----~.---
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Total obligacions Prescripcion Pagaments Obligacions 
s realitzats Pendents de 

pagament 
1.726,95 0,00 1.726,95 0,00 

174,68 0,00 174,68 0,00 

105,50 OJoa lOS,50 0,00 

280,30 0,00 280,30 0,00 

176,04 0,00 176,04 0,00 

28,78 0,00 2B,7B 0,00 

33,37 0,00 33,37 0,00 

26.150,40 0,00 26.150,40 0,00 

1.860,81 0,00 1.860,81 0,00 

30.536,83 0,00 30.536,83 0,00 

30.536,83 0,00 30.536,83 0,00 

IF==¡ .-~ ,--, .--., ~, .---, .--, .. ----. ~, 

--~--- ",~~ -~-,'",~ 



2) Orets a cobrar de pressupostos taneats 

a) Orets pendents de eobrament totals 

Aplicació Orels pendenls Modificacions Orels 
pressupostaria Descripció de cobrament a saldo inicial anuHats 1 de gener 

2013/42090 
Subvenció 

5.375,00 - -MEe 

Subvenció 
2014/42090 MEe 7.804,25 (4,04) 

AJ. Barcelona 
Ciutat 

2014/39999 Meridiana 13.040,QO 

Aj. Barcelona 
desequilibri 

2014/46200 2013 17.218,52 -

Aj. Barcelona 
desequHibri 

2014 
2014/4620~ 27.137,91 - --

I Total 70.575,68 (4,04) -
~_."-----_. - ~---_ .. _.-

e) Orets anul·lats. 

L'entitat no ha anul·lat cap dret d'exereiei taneat 

d) Orets eaneel·lats. 

L'entitat no ha eaneel·lat cap dret d'exercici taneat 

3) Variació de resullats pressuposlaris d'exercicis anteriors. 

Total variació Tolal variació 
de drels d'obligacions 

. 

a) Operacions corrents (4,04) -

b) Operacions de capital - -

1. TOTAL VARIACIÓ I 
OPERACIONS NO FINANCERES 
(a+b) (4,04) -

e) Actius financers - -

d) Passius financers - -

2. TOTAL VARIACIÓ 
OPERACIONS FINANCERES (c+d) j 
ICHAL (1+2) _______ .. __ 14,04) -

-------- ----------

Orels 
canceHals Recaplació 

- 5.375,00 

7.800,21 

- 13.040,00 

17.218,52 

- 27.137,91 

- 70.571,64 

Variació de resultats 
pressupostaris 

d'exercicis anteriors 

(4,04) 

-

(4,04) 
-

-

..... ___ 14,°'lL __ -----
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Orels pendenls 
de cobramenl a 
31 de desembre 
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24.3. Exercicis posteriors. 

1) Compromisos de despesa amb carrec a pressupostos d' exercicis posteriors. 

L'entitat no té compromisos de despesa d'exercicis posteriors 

2) Compromisos d'ingrés amb carrec a pressupostos d'exercicis posterior. 

L'entitat no té compromisos d'ingressos d'exercicis posteriors 

24.4. Execució de projectes de despesa. 

50 

Durant I'exercici 2015 aquest Consorci no ha tingut cap projecte que hagi generat finan<;ament 
afectat a 31 de desembre de 2015. 

24.5. Despeses amb finan~ament afecta!. 

Durant I'exercici 2015 aquest Consorci no ha tingut cap projecte que hagi generat finan<;ament 
afectat a 31 de desembre de 2015. 

24.6. Romanent de tresoreria. 

Components 2015 

1. (+) Fons liquids 28.477,29 

2. (+) Dre!s penden!s de cobramen! 12.035,53 

(+) del Pressupos! corren! 9.800,QO 

(+) de Pressuposts tanca!s 

(+) d'operacions no pressupostaries 2.235,93 

3. H Obligacions penden!s de pagamen! 15.973,02 

(+) del Pressupos! corren! 6.458,39 

(+) de Pressupos!s !anea!s 

(+) d'operacions no pressupostaries 9.514,63 

4. (+) Partides penden!s d'aplicació 
(-) cobramen!s reali!za!s penden!s 

d'aplicació definitiva 

(+) pagamen!s reali!za!s penden!s 
141,05 d'aplicació definitiva 

l. Romanent de tresoreria total 
24.681,25 (1 + 2 - 3 + 4) 

11. Saldos de cobramen! dub!ós 

111. Excés de finan9amen! afecta! 

IV. Romanent de tresoreria per a des peses 
24.681,25 generals (1-11-111) 

[ -, 

[ 

[ 

[ 

[i, 

[ 
li 

" 

[ 
[ , 

I [ .' 

[ 1, 

[ I 
[ 

[ 

[ 

[ 



• 

• 

,. 

•• 

• 

,. 

51 

Cal esmentar que aquesta entitat té un saldo pendent de cobrar per import de 9.800,00 € més 2.058 € 

d'iva d'una factura emesa a desembre 2015 per una prestació de serveis que I'entitat ha dut a terme 

per encimec de la Generalitat de Catalunya 

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS 1 

PRESSUPOST ARIS 

a) Indicadors financers i patrimonials 

1) LlQUIDITAT IMMEDIATA: Reflecteix el percentatge de deutes pressupostaris i no pressupostaris 
que es poden atendre amb la liquiditat immediatament disponible. A 31 de desembre de 2015 el 
representa el resultat és d'1,17 

Fans líquids 
Passiu corrent 

Fans líquids: efectiu i altres actius líquids equivalents . 

2) LlQUIDITAT A CURT TERMINI: Reflecteix la capacitat que té I'entitat per atendre a curt termini 
les seves obligacions pendents de pagament .. Resultat 1,67 

Fans líquids + Drets pendents de cobrament 
Passiu corrent 

3) LlQUIDITAT GENERAL: Reflecteix en quina mesura tots els elements patrimonials que componen 
I'actiu corrent cobreixen el passiu corrent. A 31 de desembre de 2G15 la liquiditat general és de 
1'1,67 

Actiu corrent 
Passiu corrent 

ENDEUTAMENT PER HABITANT: En les entitats territorials i els seus organismes autbnoms, aquest 
índex distribueix el deute total de I'entitat entre el nombre d'habitants. Per aquesta entitat aquest 
indicador no s'escau. 

Passiu corrent + Passiu no corrent 
Nombre d'habitants 

5) ENDEUTAMENT: Representa la relació entre la totalitat del passiu exigible (corrent i no corrent) 
respecte al patrimoni net més el passiu total de I'entitat. A 31 de desembre I'endeutament és d'un 
0,69. 

Passiu corrent + Passiu no corrent 
Passiu corrent + Passiu no corrent + Patrimoni net 

6) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT: Representa la relació existent entre el passiu corrent i el no corrent. 
L'entitat no té enregistrat cap passiu no corrent. Tot el passiu és corrent per un import de 24.409,94 
€ 
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Passiu no corrent 
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7) FLUX DE CAIXA: Reflecteix en quina mesura els fluxos nets de gestió de caixa cobreixen el passiu de 

I'entitat. El resultat ha estat de - 5,23 

Passiu no corrent Passiu corrent 

Fluxos nets de gestió + Fluxos nets de gestió 

Fluxos nets de gestió: Import deis "Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió" de I'estat de fluxos 

d'efectiu. 

8) PERíODE MITJA DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS: Reflecteix el nombre de dies que per 

terme mitja I'entitat triga a pagar als seus creditors comercials derivats, en general, de I'execució 

deis capítols 2 i 6 del pressupost. 

Aquest indicador s'ha d'obtenir aplicant les regles establertes per calcular el "període mitja de 

pagament" als efectes del subministrament d'informació sobre el compliment deis terminis de 

pagament de les entitats locals. S'ha de calcular un únic indicador referit a tot I'exercici i al 

conjunt deis deutes inclosos en el seu calcu!. El període mitja de pagament a creditors 

comercials per I'exercici 2015 és d' 11,54 dies. 

¿(Nombre de dies període pagament x import pagament 

¿ Import pagament 

9) PERíODE MITJA DE COBRAMENT: Reflecteix el nombre de dies que per terme mitja I'entitat triga a 

cobrar els seus ingressos, és a dir, a recaptar els seus drets reconeguts derivats de I'execució deis 

capítols 1 a 3 i 5, exclosos d'aquest últim capítol els ingressos que derivin d'operacions financeres. 

L'entitat no ha tingut cobraments durant I'exercici 2015 de capítol1 d'ingressos. Els cobraments de 

capítol 3 i capítol 5 que són d'import 24,78 { i 33,70 { respectivament, són per un costat 

reintegraments de carrecs indeguts bancaris i per I'altre costat d'abonaments d'interessos deis 

comptes corrents, en el quals quan es contrau el dret es comptabilitza simultaniament I'ingrés 

efectiu. Considerant I'esmentat per as I'exercici 2015 aquest indicador no s'escau. 

¿(Nombre de dies període cobramentx import cobrament 

¿ Import cobrament 

Cada entitat comptable ha de calcular el període mitja de cobrament respecte deis recursos deis 

quals sigui titular, tret quan I'entitat sigui titular de recursos gestionats per un altre ens públic i no 

disposi d'informació sobre la totalitat de les operacions efectuades per I'ens gestor. En aquest cas, 

I'indicador a elaborar per I'entitat titular s'ha de referir exclusivament als recursos no gestionats per 

un altre ens públic, i I'ens gestor, a més de I'indicador referit als recursos de la seva titularitat, ha 

d'elaborar I'indicador referit als recursos que gestiona a compte d'altres ens públics. 

[ 

[ 

[ 
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10) RimOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL. 

Per a I'elaboració de les riltios següents s'han de tenir en compte les equivalencies amb els 
corresponents epígrafs del compte del resultat economic patrimonial de I'entitat: 

ING. TRIB Ingressos tributaris i urbanístics 
TRANSFR Transferéncies i subvencions rebudes .. 
V.I PS Vendes i prestació de serveis 
D.PERS Despeses de personal 
TRANSFC Transferéncies i subvencions concedides .. _. 
APROV Aprovisionaments 

i. Estructura deis ingressos. L'entitat no té ingressos tributaris ni urbanístics 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA (IGOR) 

ING. TRIB!IGOR TRANSFR!IGOR Vi PS!IGOR Resta IGOR!IGOR 

0,00 0,95 0,00 0,05 

ii. Estructura de les despeses. 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA (DGOR) 

D. PERS.! DGOR TRANSFC!DGOR APROV!DGOR Resta DGOR!DGOR 

0,56 0,03 0,00 0,41 

iii. Cobertura de les des peses corrents: posa de manifest la relació existent entre les despeses de 
gestió ordinaria i els ingressos de la mateixa naturalesa. La cobertura resultant és per 1,13. 

2.lndicadors pressupostaris 

Despeses de gestió ordinaria 
Ingressos de gestió ordinaria 

a) Del pressupost de des peses corrent: 

1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: Reflecteix la proporció deis credits aprovats en 
I'exercici que han donat lIoc a reconeixement d'obligacions pressupostaries. RI nivell d'execució 
és d'un 0,88. 

Obligacions reconegudes netes 
Credits definitius 

2) REALlTZACIÓ DE PAGAMENTS: Reflecteix la proporció d'obligacions reconegudes en 
I'exercici el pagament de les quals ja s'ha efectuat a la finalització d'aquest respecte al total 
d'obligacions reconegudes. Els pagaments realitzats representen el 0,97 de les obligacions 
reconegudes netes 

I ,1 
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Obligacions reconegudes netes 
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3) DESPESA PER HABITANT: Per a les entitats territorials i els seus organismes autbnoms, aquest 

índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostaria efectuada en I'exercici entre els 

habitants de I'entitat. Per aquesta entitat aquest indicador no s'escau. 

Obligacions reconegudes netes 

Nombre d'habitants 

4) INVERSIÓ PER HABITANT: Per a les entitats territorials i els seus organismes autbnoms, aquest 

índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostaria per operacions de capital efectuada 

en I'exercici entre el nombre d'habitants de I'entitat. Per aquesta entitat aquest indicador no 

s'escau. 

Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7) 

Nombre d'habitants 

5) ESFOR<; INVERSOR: Mostra la proporció que representen les operacions de capital efectuades 

en I'exercici en relació amb la totalitat de les despeses pressupostaries efectuades en 

I'exercici esmentat. Durant I'exercici 2015 aquest Consorci no ha registrat cap obligació 

reconeguda de capítol 6 07. 

Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7) 

Total obligacions reconegudes netes 

b) Del pressupost d'ingressos corrent: 

1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: reflecteix la proporció que sobre els ingressos 

pressupostaris previstos suposen els ingressos pressupostaris nets, aixb és, els drets reconeguts 

nets. El nivell d'execució del pressupost d'ingressos és del 0,75. 

Drets reconeguts nets 

Previsions definitives 

2) REALlTZACIÓ DE COBRAMENTS: reflecteix la proporció que suposen els cobraments obtinguts 

en I'exercici sobre els drets reconeguts nets. El nivell de recaptació sobre els drets reconeguts 

nets de I'exercici 2015 és de 0,95 

Recaptació neta 

Drets reconeguts nets 

l 11 
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3) AUTONOMIA: mostra la proporció que representen els ingressos pressupostaris efectuats [ 

en I'exercici (excepte els derivats de subvencions i de passius financers) en relació amb la 

totalitat deis ingressos pressupostaris efectuats en I'exercici esmentat. Aquest entitat no ha 

rebut subvencions ni ha concertat passius financers. El resultat d'aquest indicador és 1. 

Drets reconeguts nets (Capítols 1 a 3, 5, 6, 8 + transferencies re bu des) 

Total drets reconeguts nets 

[ 

[ 

[ 



fnst¡tut 
Anfimc\!a 

ss 

4) AUTONOMIA FISCAL: reflecte ix la proporció que representen els ingressos pressupostaris de 

naturalesa tributaria efectuats en I'exercici en relació amb la totalitat deis ingressos 

pressupostaris efectuats en I'exercici esmentat. Aquest entitat no té ingressos de naturalesa 

tributaria. Pertant I'indicador no s'escau. 

Drets reconeguts nets (d'ingressosde naturalesa tributaria) 

Total drets reconeguts nets 

S) SUPERAVIT (O DEFICIT) PER HABITANT a les entitats territorials i els seus organismes autonoms: 

El Resultat pressupostari ajustat de I'entitat és de -36.117,47 €. Per aquesta entitat el present 

indicador no s'escau. 

c) De pressupostos tancats: 

Resultat pressupostari ajustat 

Nombre d'habitants 

1) REALlTZACIÓ DE PAGAMENTS: posa de manifest la proporció de pagaments que s'han efectuat 

en I'exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos ja tancats. En el 

transcurs de I'exercici 2015, s'han efectuat tots els pagaments d'obligacions reconegudes 

d'exercicis tancats, pel que I'indicador és un 1. 

Pagaments 

Saldo inicial d'obligacions( +modificacions i anul·lacions) 

REALlTZACIÓ DE COBRAMENTS: posa de manifest la proporció de cobraments que s'han 

efectuat en I'exercici relatius a drets pendents de cobrament de pressupostos ja tancats. En el 

transcurs de I'exercici 2015, s'han efectuat tots els cobraments de drets reconeguts d'exercicis 

tancats, pel que I'indicador és un 1. 

Cobraments 

Saldo inicial drets( +modificacions i anul·lacions) 

I 
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26.INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS 

S'ajorna la seva aplicació fins els comptes de 2017. 

27.INDlCADORS DE GESTIÓ 

S'ajorna la seva aplicació fins els comptes de 2017. 

28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

56 

Entre la data de tancament de I'exercici i la de formulació deis comptes anuals no s'han produ"it fets 

significatius que hagin d'informar-se o que hagin de donar lIoc a la incorporació d'ajustaments en les 

xifres contingudes en els comptes anuals. 

29. ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LA NOVA 

NORMATIVA COMPTABLE 

Com s'estableix a la disposició transitoria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 

d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, en els comptes anuals d'aquest 

exercici no figuren les xifres relatives a I'exercici o exercicis anteriors en tots aquells estats que han 

d'incloure informació comparativa. 

Cal esmentar que en I'estat conciliatori no es traspassa el compte 100 Patrimoni a cap compte de destí 

i que s'ha hagut de fer una correcció manual. 

El compte 100 Patrimoni amb un saldo a 01/01/2015 per import de 152.686,02 €, s'ha traspassat al 

compte 12000 Resultats d'exercici anteriors mitjan~ant els assentaments 682 i 683 de la comptabilitat, 

tal com preve u la normativa vigent aplicable. 

En el traspas del saldo del compte 100 Patrimoni al compte 12000 Resultats d'exercicis anteriors, s'ha 

considerant la incertesa en el historie d'aportacions de les entitats propietaries. Alhora cal considerar 

els possibles traspassos de resultats a Patrimonio Resultats que inclouen en la majoria d'exercicis, 

ingressos per prestacions de serveis d'altres entitats no consorciades. 

Finalment, com ja s'ha comentat, tenir present que en I'elaboració deis comptes anuals del 2015 no es 

reflectiran en el balan~, en el compte del resultat economic patrimonial ni en la resta d'estats que 

incloguin informació comparativa, les xifres relatives a I'exercici 2014 o a exercicis anteriors. 
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A I'efecte de clarificar el procés de transició de la comptabil I'exercici 2014 a la de I'exercici 2015 s'incorpora aquesta nota addicional d'aquesta memoria. 

L'Estat de conciliació entre els saldos d'apertura de I'exercici 2015 i els de tancament de I'exercici 2014 figuren en el detall següent: 

ESTAT DE CONCILlACIÓ 

Compte2015 Descripció compte 2015 Saldo deure Saldo haver Compte 2014 Descripció compte 2014 

.. .. .. 

000 Pressupost exercici corrent 0,00 0,00 

001 Pressupost de des peses: credits inicials 0,00 0,00 

0030 Crédits disponibles 0,00 278.558,04 

006 Pressuspost d'ingressos:previsions inicials 0,00 0,00 

008 Pre5supost d'ingressos: previsions definitives 278.558,04 0,00 

100 Patrimoni 2.950,00 0,00 

100 Patrimoni 0,00 155.636,02 100 Patrimoni 

12000 Resultats d'exercicis anteriors 94.491,88 0,00 120 Resultats d'exercicis anteriors 

12000 Resultats d'exercicis anteriors 0,01 0,00 27200 Despeses financeres diferides 
d'altres deutes 

14217000 Provisió paga extraordinaria desembre aplicació 0,00 8.036,35 14217000 Provisió paga extraordinaria 
arto 2.4 RDL 20/2012 desembre aplicació arto 2.4 RDL 

20/2012 
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Aplicacions informatiques 11.864,35 

Mobiliari 9.973,70 

Equips per al processament d'informació 28.175,80 

Amortització acumulada d'aplicacions 0,00 
informatiques 
Amortització acumulada d'equips per a processos 0,00 
d'informació 
Operacions de gestió 0,00 

Operacions de gestió 0,00 

Creditors per IVA suportat 0,00 

Creditors per despeses meritades 0,00 

Operacions de gestió 70.575,68 

Deutors per IVA transferit 2.738,40 

Hisenda pública. Creditor per IVA 0,00 

Hisenda pública. Creditor per IVA 0,00 

Hisenda pública, creditora per IRPF - Personal_ 0,00 

Hisenda pública, creditora per IRPF - Personal_ 0,00 

-- - _. _. -

r--, ~ ......-¡ ~ ...-, ~, ......., 
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0,00 21600 Aplicacions informatiques 

0,00 22600 Mobiliari 

0,00 22700 Equips per al processament 
d'informació 

11.079,36 281 Amortització acumulada de 
I'immobilitzat immaterial 

28.013,20 282 Amortització acumulada de 
I'immobilitzat material 

3.000,00 

27.536,83 401 Creditors per obligacions 
reconegudes. Pressupostos 
tancats 

59,13 410 Creditors per IVA suportat 

5.493,57 411 Creditors per despeses 
devengades 

0,00 4310 De liquidacions de contret previ, 
ingrés directe 

0,00 440 Deutors per IVA repercutit 

0,00 

2.064,47 4750 Hisenda pública. Creditora per 
IVA 

0,00 

7.204,87 47510 HP Creditora per IRPF -Personal-
Clau A- Rend. Treball 

- - -
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47511 

47511 

47512 

47512 

4760 

56500 

56500 

57100 

57100 

57102 

57102 

57512 

57512 

-

/ V 
\ 

Hisenda pública, c~ er IRPF-
Professionals- Clau G 
Hisenda pública, creditora per IRPF-
Professionals- Clau G 
Hisenda pública, creditora per IRPF-
Col-laboradors- Clau F_ 
Hisenda pública, creditora per IRPF-
Col·laboradors- Clau F 
Seguretat Social 

Fiances constitu·ides a curt termini 

Fiances constitu·ides a curt termini 

La Caixa 

La Caixa 

Banc Santander-operatiu 

Banc Santander-operatiu 

Banc Santander Bestreta caixa fixa 

Banc Santander Bestreta caixa fixa 
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0,00 0,00 

0,00 2.100,00 47511 HP, creditora per IRPF-
Professionals- Clau G 

0,00 0,00 

0,00 3.461,94 47512 HP, creditora per IRPF-
Col-laboradors- Clau F 

0,00 275,78 4760 Seguretat Social 

50,00 0,00 

0,00 0,00 56500 Fian~a Aquaservice. 
Subministrament aigua 

- 0,00 0,00 

535,79 0,00 57100 La Caixa 

0,00 0,00 

20.590,85 0,00 57102 Banc Santander-operatiu 

0,00 0,00 

12.015,06 0,00 57512 Banc Santander Bestreta caixa 
fixa 
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30. ALTRA INFORMACIÓ 
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1. Els honoraris de I'auditoria són facturats a l' Ajuntament de Barcelona per a tot el grup 
economic municipal en virtut de I'expedient d'adjudicació del concurs d'auditoria, raó per la 
qual no s'expliciten en la present memoria. 

2. ESTAT D'OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP 

2015 

INGRESSOS 

Transferencies Serveis 

Ajuntament de Barcelona 202.477,03 o 

TOTAL 202.477,03 o 

2015 

DESPESES 

Transferencies Serveis 
. 

Ajuntament de Barcelona o o 

TOTAL o o 

2015 

PENDENT PENDENT 
COBRAMENT PAGAMENT 

Ajuntament de Barcelona o o 

EMPRESES DEL GRUP o o 

3. Informació sobre el compliment de I'objectiu d'estabilitat pressupostaria 

Quant a I'avaluació del compliment de I'objectiu d'estabilitat pressupostaria, de la regla de la 
despesa i dellímit de la despesa no financera, I'informe de la Intervenció General municipal sobre la 
liquidació del pressupost trasllada I'analisi de I'avaluació a I'informe sobre I'aprovació de la 
liquidació del pressupost general de la Corporació, d'acord amb els criteris SEC de comptabilitat 
nacional. 

.. ~ 

'1 
! 

'j 

J 
J 

I 
1 

~ .. I 
i 

s ' :illi 



• 
-i'nst.l.tut 

.tl.nfimda 

4. Impostos i cotitzacions socials susceptibles d'inspecció 

61 

Són susceptibl es d'actuació inspectora tots els tributs i cotitzacions socials a que es traba su bjecte 
l' lnstitut per a tots els exercicis que no hagi transcorregut el te rmini de prescripció que estableix la 
normativa vigent. No s'espera que es meritin passius addiciona ls de consideració per a l' lnstitut com 
a conseqüencia d'eventuals actuacions insp tares. 

Ima. Sra. Laia Ortiz 
Presidenta 

.¡,. Ajuntament de Barcelona 

Segona Ti nencia d'AJca ldia 
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Ajuntament de Barce lona 
. Diputació de Barcelona 

Universitat de Barce lona 
Universitat Autonoma de Barcelona 
Unive rsitat Oberta de Cata lunya 

DECRET DE PRESIDENCIA 

Vista la liquidació del pressupost del Consorci Institut d'lnfáncia i Món Urbá de 

I'exercici 2015. 

Ates el previst als arlicles 191 i 193.4 del Reial Decret legislatiu 2/2014, de 5 

de marg, pel qual s'aprova el text refós de la lIei reguladora de les hisendes 

locals . 

Vist I'informe de I'lnterventor delegat del Consorcio 

Ates que d'acord amb I'arlicle 12.2 deis estatuts del Consorci és competencia 

del President del Comite Executiu I'aprovació de la liquidació del pressupost. 

RESOlC 

1) APROVAR la liquidació del Pressupost del Consorci Institut 

d' lnfáncia i Món Urbá de I'exercicj 2015. 

2) DONAR-N E compte al Consell de Govern en la propera reunió que 

celebri. 

3) TRAMETRE, en compliment de I'arlicle 91 del RO 500/1990, una 

cópia de la liquidació a la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas 

Barcelona, 1 de marg de 2016 

lA PRESIDENTA DEL COMITE EXECUTIU 

Pg. de la Vall d'Hebron 171, Campus Mundet (UB) Edifici de l teatre, 08035 Barcelona 
Tel. 93 4675427 www.institutinfa ncia .cat info@institutinfancia .ca t 



CONSORCI INSTITUT O'INFANCIA 1 MÓN URBA 

LIQUIOACIÓ PRESSUPOST 2015 

• Estat de liquidació pressupost ingressos: corrent i tancats 
• Estat de liquidació pressupost despeses: corrent i tancats 
• Resu Itat Pressu posta ri 
• Romanent líquid de Tresoreria 
• Tresoreria 

-~- - ¡ 



CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URSA 

Exercici Comotable: 2015 

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 

Econ. 

3 

4 

5 

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capitol) 

Oescripció 

Taxes, preus públ ics i a ltres i ngressos . 

Transferencies corrent s . 

In gr essos patrimonia l s . 

Sra. Maria Truiió Salvadó 
Directora 

TOTAL 

Previsions pressupostanes 

Previsions Modifics Previsions Drets 

¡nleíals definitives reconeguts 

0,00 0,00 0,00 9.824,78 

278.552,03 0,00 278.552,03 218.552,03 

6,01 0,00 6,01 33,70 

278.558,04 0,00 278.558,04 228.410,51 

'-4:[ JOa~Uirt-~~~ 
'etgat 

Drets Drets • 

anulJats canceUats 

0,00 0,00 

19.062.72 0,00 

0,00 0,00 

19.062,72 0,00 

Drets 

recon. nets 

9.824,78 

199.489,31 

33,70 

209.347,79 

Pagina: 
Data: 2016 

Recaptació Drets pendents Excés/defecte 

neta de cobrament previsió 

24,78 9.800,00 9.824,78 

199.489,31 0,00 -79.062,72 

33,70 0,00 27,69 

199.547,79 9.800,00 69.210,25 

Ima.Sra. Laia Ortiz Castellvl 
Presidenta del Conse11 de Govem 



CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA 

Exercici Comotable: 2015 

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 
Liguidació del ~ressu~ost de des~eses {Resum General !;!er Cal:!ítols: Ca~ítol} 

CRÉDITS PRESSUPOSTARIS 

Econ. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses 

, compromes 
DESPESES DE PERSONAL . 137.659,30 6.000,00 143.659,30 138.653,94 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS 1 SERVEIS . 125.798,74 - 7 .168,16 11 8.630,58 93.567,96 

3 DESPESES FINANCERES . 100,00 7.168,16 7.268,16 7.243,36 

4 TRANSFERENCIES CORRENTS . 12.000,00 - 6.000,00 6.000,00 6 .000,00 

6 INVERSIONS REALS . 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 

TOTAL 278.558,04 0,00 278.558,04 245.465.26 

------.¡u~ 
Sra Maria Truñó Salvadó 
Directora 

Obligacions 

recon netes 
138.653,94 

93.567,96 

7.243,36 

6.000,00 

0,00 

245.465,26 

Pagina: 
Data : 04/0212016 

Pagaments Obligacions Romanents 

pend pagam credit 
136.099,96 2.553,98 5.005, 36 

89.663,55 3.904,41 25.062,62 

7.243,36 0,00 24,80 

6.000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 3.000,00 

239.006,87 6.458,39 33.092,78 

Ima.Sra. Laia Ortiz Castellvi 
Presidenta del Cansell de Gavern 



CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA Pagina: 
Data: 

Exercici Comptable_: __ 2_0J 5 

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS 
Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats {Per A~.Press.: Exercici + Organica + Económica} 

Exer. Org. Econ. Descripci6 

------
2013 01 42090 Subvenci6 Min1ster1 FP I 

2013 01 C . INSTITUT INFANCIA 1 MON UREA 

2013 
2014 01 39999 Prestacions de serveis i a l tres ing r 

201 4 01 42090 Subvenci6 Ministeri rPI 

2014 01 46200 Ajuntament de Barcelona 

2014 01 C . INSTITUT INFANCIA 1 MQN URSA 

2014 

('. 

Sra Maria Truñó Salvadó 
Directora 

Saldos drets Saldos drets 
contret preví contrat previ 

ingrés directe ingrés rebut 

5.375,00 0.00 
5.375,00 0,00 
5.375.00 0,00 

13.040,00 0,00 

7.804,25 0,00 

44.356,43 0,00 

65.200,68 0,00 

65.200,68 0,00 

0,00 

Rectificacions 

0.00 
0,00 

0,00 

0,00 

-4,04 

0,00 

-4,04 

-4,04 

-4,04 

AnuUacions Drets pendents Liquidacions Liquidacions 

liquidacions i de cobrament cancel.lades: canceUades: 

aj~!!!!....- total recaptaci6 ¡nsolv. 1 altres 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

5.375.00 5.375.00 0,00 

5.375,00 5.375,00 0.00 
5.375,00 5.375,00 0.00 

13.040,00 13.040,00 0.00 

7.800,2 1 7.800,21 0 ,00 

44.356,43 44 .356,43 0.00 

65 .196'fru5.196'64 0,00 

65.196, 4 N 65.196,64 0,00 

70.571 , 4 0.571 ,64 0,00 

Ortiz Castellvi 
Presidenta del Cansell de Gavern 

04/0212016 

Drets pendents 
de cobrament 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

0 ,00 



CONSORCI INSTITUT INFANCIA I MON URBA 

Exercici Comptable: 29 15 

SITUACIÓ DE DES PESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS 
Obligacions de [!ressu[!ostos tancats !per A[!.Press.: Exercici + Orgánica + Programa + Económica) 

Exer. 0'9. Prog. Econ. 

2014 01 463 16000 
2014 01 463 16008 
2014 01 463 20500 
2014 01 463 21300 
2014 01 463 21600 
2014 01 463 22101 
2014 01 463 22201 
2014 01 463 22706 
2014 01 463 62600 
2014 01 463 
2014 01 
2014 

Sra Maria Truñó Salvadó 
Directora 

Sp. 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

Descripcló Obligacions Modjf.sdo. 

inicials inicial i anul. 

Seguretat Soci al . 1.726.95 0.00 
Pamem 174.68 0.00 
Arrendaments mobiliari i efectes 105.50 0.00 
Maquinaria, instal"lacions técniques i utillatg· 280.30 0.00 
Mantenirnent equips per processos d'infor 176.04 
Aigua 28.78 0.00 
Post.als . 33.37 0.00 
Estudis i treballs técnics. 26.150040 0.00 
Equips per a processQs d 'imformació 1.860.81 
Recerca científica, técnica i aplicada. 30.536,83 0,00 
C.INSTlTUT INFANCIA 1 MON UREA 30.536,83 0,00 

30.536,83 0,00 
TOTAL 30.536,83 0,00 

tr:? 
elegat 

~ 

Total 

obligacions 

1.726.95 
174.68 
105.50 
280.30 
176.04 
28.78 
33.37 

26.150040 
1.860.81 

30.536,83 
30.536,83 
30.536,83 
30.536,83 

Pagina: 
Data: 04/02/2016 

Prescripcions Pagaments Obligs pdts. 

realitzats pagament 

-
0.00 1.726.95 0.00 
0.00 174.68 0.00 
0.00 105.50 0.00 
0.00 280.30 0.00 

176.D4 
0.00 28.78 0.00 
0.00 33.37 0.00 
0.00 26.150040 0.00 

1.860.81 
0,00 30.536,83 0,00 
0,00 30.536,83 0,00 
0,00 30.536,83 0,00 
0,00 30.536,83 0,00 

Ima.Sra. Laia Ortiz Castellvi 
Presidenta del Censell de Gevern 



CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA 

Exercici. COrDptable" 2015 

a. Operacions corrents 
b. Altres operacions no financeres 

1. Total operacions no financeres (a+b) 
2. Actius financers 
3. Passius financers 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 
AJUSTOS: 

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2015 
DRETS RECON. NETS QBLIGACIONS 

¡¡:E;C;Ctll tllE;l¡;;S 

209.347,79 245.465,26 

0,00 0,00 

209.347,79 245.465,26 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

209.347,79 245.465,26 

4. Crédits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a des peses grals. 
5. Desviacions de financ;ament negatiu de ['exercici 
6. Desviacions de finan1;ament positiu de ['exercici 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 

Sra. Maria Truñó Salvadó 
Directora 

Srt1r0aqUiliiH'~~i Mir 
Int {ventor Dele9

V 
t 

AJUSTOS RESULTAT 

eSESSlleCSIQEl¡ 

-36.117,47 

0,00 

-36.117,47 

0,00 

0,00 

-36.117,47 

0,00 

0,00 

0,00 

-36.117,47 

Ima.Sra. Laia Ortiz Castellvi 
Presidenta del Consell de Govern 



CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA 

Exercici Comotable: 2015 

1. (+) Fons liquids 
2. (+) Drels pendents de cobrament 

(+) del Pressupost corrent 
(+) de Pressupostos tancats 
(+) d'operacions no pressupostáries 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 
(+) del Pressupost corrent 
(+) de Pressupostos tancats 
(+) d'operacions no pressupostáries 

4. (+) Partides pendents d'aplicació 

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015 

(-) cobramenls efectuats pendents d'aplicació definitiva 
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva 

l. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 
11. Saldos de dubtós cobrament 
111. Excés de finan~ament afectat 
IV. Romanent de tresoreria per a des peses generals (1 - 11 - 111) 

Sra Maria Truñó Salvadó 
Directora 

Pagina: 
Data: 04/0212016 

IMPORTS ANY 2015 IMPORTS ANY ANTERIOR 2014 

9.800,00 
0,00 

2.235,93 

6.458,39 
0,00 

9.514,63 

0,00 
141 ,05 

28.477,29 
12.035,93 

65.200,68 
5.375,00 
2.788,40 

15.973,02 
30.536,83 

0,00 
15.166,19 

141,05 
0,00 
0,00 

24.681,25 
0,00 
0,00 

24.681,25 

Ima.Sra. Laia Ortiz Castellvi 
Presidenta del Consell de Govern 

33.141,70 
73.364,08 

45.703,02 

0,00 

60.802,76 
0,00 
0,00 

60.802,76 



CONSORCI INSTITUT INFANCIA I MON URSA 

Exercici Comotable: 2015 

TRESORERIA a 31/12/2015 
._ . . __ . _ .. Compte Descripció SdlUU 1IIII,.;Idl 

571 SANCS I INSTITUCIONS DE CREDIT . COMPTES OPERATII 21 .126,64 

57100 LA CAIXA 535,79 

57102 BANe SANTANDER - OPERATIU 20.590,85 

575 BANes 1 INSTITUCIONS DE CREDIT. COMPTES RESTRINI 12.015,06 

57512 B . SANTANDER. BESTRETA CAIXA FIXA 12.015,06 

TOTAL TRESORERIA 33.141,70 

~ 

Sra Maria Truñó Salvadó 
Directora 

/ 

r.:nnr::lments 

¿:;7",021 ,08 

0,00 

292.621,08 

7.420,51 

7.420.51 

300.041,59 

Página: 

Data: 04/02/2016 

Pagaments Saldo final 

297.144,44 16.603,28 
535,79 0,00 

296.608,65 16.603,28 

7.561,56 11 .874,01 

7.561,56 11.874.01 

304.706,00 28.477,29 

Ima.Sra. Laia Ortiz Castellvi 
Presidenta del Consell de Govern 

j 



CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA Pagina: 
Data: 04/02/2016 

Exercici: 2015 

MODIFICACIONS DE CRÉDIT. PRESSUPOST CORRENT 
Per Ap.Press.: Organica + Programa + Económica 

Transferencifts de credjt 

Org. Prog.--- Econ. Sp. Descripció --~~" Credits Suplements de Ampliacions de Transfert1mcies Transferencies Incorporacs. Crédits gen. Baixes per Ajustas per Total 

extraordinaris crédit credit credit pos. erodit neg. romanents per ingressos anul.1ació prórroga modificacions 

01 463 10100 01 Ret=ibucions basiques del per~onal , 0,00 0 ,00 0,00 900,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 900 ,00 

01 463 13000 01 Retribuci ons bas ique s personal laoo; 0 ,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 600,00 

01 463 13002 01 Retribucions complellle:ltaries persono 0,00 0 ,00 0,00 800,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 800,00 

01 463 15000 01 Product ivi tat 0,00 0,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00 

01 463 22706 01 Estudis i t I"eba ll s técnic:s . 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.168,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.168,16 

01 463 35201 01 Alt I"es d esp e ses f inanceres . 0,00 0,00 0,00 7.168,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.168,16 

01 463 48100 01 A fa:nllies i institucions sense fin, 0 ,00 0,00 0,00 0,00 -6.000 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000 ,00 

01 463 Recerca ci.nti~ica, tecnica i apli~ 0,00 0,00 0,00 13.168,16 -13.168,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01 C. INSTl TUT INFANCIA I MON URSA 0,00 0,00 0,00 13.168,16 -13.168,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 13.168,16 -13.168,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

gt. L' 
~ ~ 

Maria Truñó Salvadó 
Directora 



CONSORCI INSTITUT INFANCIA I MON URBA 

Pressupost de despeses. Romanent de Credit (Ex. Corrent) a 31-12-2015 

Concepte 

Cap. I Despeses personal 
Cap. 11 Béns corrents i serveis 
Cap. 111 Despeses financeres 
Cap. IV Transferéncies Corrents 
Cap. VI Inversions Reals 

TOTAL 

M.Dolors León Huguet 
Administració 

Romanents 
Compromesos Romanents No Compromesos 

Incorporables 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

No Incorporables Incor~orables 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

0.00 0,00 

Maria Truñó Salvadó 
Directora 

No Incor~orables 

5.005,36 
25.062,62 

24,80 
0,00 

3.000,00 

33.092,78 



Ajuntament 
de Barcelona 

Consorci Institut d'Inf!lDcia i Món Urbil 

INTERVENCIÓ 

Informe de la Iiquidació del pressupost de l'exercici 2015 

1. NORMATIVA D' APLICACIÓ 

1. . Nonnativa d'aplicació 
2. Modificacions de Pressupost 
3. Estat d' execució del Pressupost 
4. Resultat pressupostari 
5. Avaluació del compliment de I'objectiu d'estabilitat 

pressupostilria. 
6. Romanent de tresoreria 
7. Romanents de credit. 

Es troba recollida en els següents textos legal s i reglamentaris: 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Regim Local, amb les modificacions 
introduldes per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local. 

Lle'i 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i 
procediment administratiu comú (disposició addicional vigesima). 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar\" que aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (mticle 191). 

Reglament Pressupostari, aprovat pel Reial Decret 500/90, de 20 d' abril (articles 89 a 105). 

· lnstlUcció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL-2013), aprovada per Ordre 
HAPlI781120 13 de 20 de setembre. 

Llei Orgimica 2/2012, de 27 d' abril, d' estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, 
mnb les modificacions introduldes per la Llei Organica 9/2013 de 20 de desembre, de 
control del deute comercial en el sector público 

Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostilria, en la seva aplicació a les entitats 
locals. . 

La liquidació del pressupost s' haura d' aprovar per la presidencia del Comite ExecutÍu del 
Consorci, d'acord amb I' article 12.2 deIs seus estatuts . . 

Informe liquidació pressupost-201 5_CITMU.docx 



Ajuntament 
de Barcelona 

2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST 

INTERVENCIÓ 

Durant l'any 2015 el Consorci Institut d'[nfancia 
modificacions del pressupost: 

Món Urbit ha realitzat les següents 

Oif01M Press'üpostil¡Ici;tI.', .", ,"." ........ , ............... ' .... l·· ........ <278.558,04 
Transfereneies de eredit (baixes) -13.168,16 
Transfereneies de eredit (altes) 13.168,16 

31/12115. Pr,,~slÍl1o~t final •. ,.' ..•... '.,., "' .•. J. . ...... .. , ... ..... 278.558,04 

Segons estableix l'article 47.3, 43.2 i 40.2 del RD 500/1990, la tramitació deis expedients 
d'incorporació de romanents, de generacions de credit i de transferencies de credil s'haura de 
regular en les bases d'execució del pressupost. 

D'acord amb el que es regula a la base d'execució quarta punt 2 del pressupost del Consorci, les 
transferencies de credit han estat aprovades per la direeció del Consorcio 

3. ESTA T D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 

El grau de realització del Pressupost a 31 de desembre ha estat el següent: 

Operacions corrents 
l. Impostos directes 
2. Impostos ¡ndircctes 
3. Taxes i altres ingressos 

4. Transf. corren!s 
5. Ingrcssos patrimonials 

Operacions de capital 
6. Alienació d'inv. reals 

7. Transf. de capital 

8. Actius financers 
9. Passius financers 

Operacions corrents 
1. Despeses de personal 

2. Despeses béns i scrveis 
3. Despeses financeres 

4. Transf. corrents 

Operacions de capital 
6. Inversions reals 

7. Transf. de capital 

8. Actius financers 
9. Passius financers 

278.558,04 

278.552,03 

6,01 

0,00 

275.558,04 

137.65 9,30 
125.798,74 

100,00 

12.000,00 

3.000,00 
3.000,00 

278.558,04 209.347,79 75,15% 199.547,79 

9.824,78 24,78 

278.552,03 199.489,31 71,62% 199.489,31 

6,01 33,70 560,73% 33,70 

0,00 0,00 0,00 

275.558,04 245.465,26 89,08% 239.006,87 
143.659,30 4,36% 138.653,94 96,52% 136.099,96 

118.630,58 -5,70% 93.567,96 78,87% 89.663,55 
7.268,16 >1.000,00% 7.243,36 99,66% 7.243,36 
6.000,00 -50,00% 6.000,00 100,00% 6.000,00 

3.000,00 0,00 0,00 
3.000,00 

95,32% 9.800,00 4,68% 

0,25% 9.800,00 99,75% 

100,00% 

100,00% 

0,00 

97,37% 6.458,39 2,63"/., 

98,16% 2.553,98 1,84% 

95,83% 3.904,41 4,17% 

100,00% 

100,00% 

0,00 

• En relació al pressupost d'ingressos s'han liquidat drets per sobre del 75 % de la previsió 
definitiva. Aquest percentatge és inferior al de l'any 2014, que va ser superior al 100%. 

lnfonne liquidació pressuP9st-2015_CUMU.docx 2 
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INTERVENC 

• El nivell de recaptació s'ha situat en el 95,3% deis drets reconeguts en I' exercici, superior al 
de I'exercici anterior, que va ser del 81 ,6%. ~esten pendent de cobrament 9.800,00 €, que es 
corresponen a la Generalitat de Catalunya. 

• Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 88, I % deis credits 
definitius. Aquest percentatge és inferior al de I'exercici 2014, que va ser de 98,7%. 

• El nivell de pagament es situa en el 97,4% de les obligacions reconegudes, i resta pendent 
de pagament I'import de 6.458,39 € . . 

3.1 ESTAT O'INGRESSOS 

L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost del Consorci a 31 de desembre de 2015, és el 
següent: 

Drets liquidats 2015 2014 
lmport % Import % Diferencia % 

Operacions corrents 209.347,79 100,00% 354.239,36 100,00% -144.891,57 -40,90% 
1. Impostas directes 

2. Impostas indirectes 

3. T axes i altres ingressos 9.824.78 4,69% 18.031,08 5,09% -8.206,30 -45,51% 

4. Transf. COTrents 199.489,31 95,29% 336.171,26 94,90% -136.681,95 -40,66% 

5. Ingressos patrimonials 33,70 0,02% 37,02 0,01% -3.32 -8 ,97% 

Operacions de capital 
6. Alienació d'inv. 'reals 

7. Transf. de capital 

8. Actius financcrs 

9. Passius fmancers 

TOTAL INGREliSOS 209.347,79 lOO~OO% 354,239,36 100,00% -144,891,57 -40,90% 

• Els ingressos del Consorci provenen en la seva major part (95,3%) de les transferencies . 
corrents, segons el detall següent: 

! Transferencies corrents .- 20.15 2014 
Ingressos Import % Impórt % Djferencia :-- % 

Ajlmtament de Barcelona 202.477,03 101,50% 312.292,01 92,90% -109.814,98 -35,16% 

Diputació de Barcelona 16.075,00 8,06% 16.075 ,00 4,78% 

Administració de l'Estat -19.062,72 -9,56% 7 .804,25 2,32% -26.866,97 -100,00% 

Total 199,489,31 100,00% 336,171,26 100,00% -136.681,95 ~40,66% 

• Respecte a l'any anterior s'observa una disminució de prop del 41%, com a conseqüencia de 
l'important decrement de més del 35% de les transferencies corrents de l'Ajuntament de 
Barcelona, degut, basicament, a que l'any 2015 no hi ha hagut la aportació per l'estudi del 
barometre d'infimcia i famílies a Barcelona i que l'any 2014 va haver una transferencia 
extraordinaria per fer front al desequilibri financer deis exercicis 2013 i 2014. Per altre part 
l'any 2015 s' ha hagut de retornar part deis subvencions atorgades pel Ministeri d'Economia 
i Competitivitat per a la fonnació de personal investigador. 

Informe liquidació pressupost-2015_CTIMU.docx 3 
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INTERVENCIÓ 

• L' altre ingrés del Consorci és la venda de serveis, consistents en la realització d' estudis per 
a altres administracions i entitats sense afany de lucre (9.800,00 €), i d'altra la venda de 
publicacions (24,78 €). Durant l'any 2015 s'han reconegut drets relatius a la confecció del 
mapa de recursos parental per a la Generalitat de Catalunya. 

3.2 ESTAT DE DESPESES 

L'Estat de despeses de la liquidació del pressupost del Consorci a 31 de desembre de 2015 és el 
següent: 

;~/~I¡~~~¡~~stf¿i~~~~~~i :'!t;Ifu[~~~:~~ c.~l:¡l· ·i]t~¡~~~·~4·;%···;;¿)i.k~~;~¡,··;~.J.{;)·· 
Operacions corrents 338.085,66 
1. Despeses de personal 149,917,85 

2. Despeses béus j serveis 166.593,31 

3. Despeses financeres 107,83 

4. Transf. corrents 21.466,67 

Operacions de capital 
6. Inversions reals 

7. Transf. de capital 

8. Actius fmancers 

9. Passius financers -. 

5.179,70 
5.179,70 

98,49% 
43,67% 

48,53% 

0,03% 

6,25% 

1,51% 
1,51% 

-92.620,40 -27,40% 
-11.263,91 -7,51% 

-73.025,35 -43,83% 

7.135,53 >1.000,00% 

-15.466,67 -72,05% 

-5.179,70 -100,00% 
-5.179,70 -100,00% 

• Les despeses de personal de l'lnstitut ha disminurt en més del 7%. Aixo ha estat degut a la 
disminució de la retribució de la nova directora, que va ser nomenada en substitució de 
l'anterior que es va jubilar el30 de setembre. 

• La despesa més important del capitol 2 (compra de béns i serveis) és la de estudis i treballs 
U:cnics, que representa més del 54% de tot aquest capito\. S'observa una disminució 
d'aquesta partida com a conseqüimcia de la finalització d'estudis a finals del 2014 i 
principis de l' any 2015. 

• La despesa del capitol 4 es correspon basicament als ajuts per formació als becaris que 
realitzen practiques a l'Institut. Respecte a l'any 2014 ha disminult en més del 72%. 

4 RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Aquest estat ens informa del superavit o deficit de finanyament, és a dir, la capacitat o necessitat 
de finanyament de l' ens generada per les operacions pressupostaries de l' exercici. 

Infonne liquidació pressupost~2015 _CIIMU.docx 4 
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RESULTAT PRES S UPOSTARI 

Operacions no financeres (cap. 1 al 7) 
+ Drets reconeguts nets 
- Obligacions reconegudes netes 

Operacions financeres (cap. 8 i 9) 

+ Drets reconeguts nets 
- Obligacions reconegudes netes 

Resultat pressupostari de I' exercici 

- Desviacions de finan<;ament positives de I'e:xercici 

+ Desviacions de finanyament negatives de l'exercici 
+ Desp. fmanc;:ades amb rom Iíquid de tresoreria 

RESULTAT PRESSUPOSTARIAJUSTAT 

. 20 15 

-36.11 7,47 
209.347,79 

-245.465,26 

0,00 

0,00 

0,00 

-36.117,47 

0,00 

-
-

-36.117,47 

INTERVENC 

2014 . % 

10.974,00 -429,12% 
354.239,36 -40,90% 

-343.265,36 -28,49% 

0,00 

0,00 

0,00 

10.974,00 -429,12% 

0,00 

42.813,33 

-
53.787,33 -167,15 % 

• En comparació a I' exercici anterior s'observa una disminució deIs drets reconeguts del 
Consorci de més del 40 %, mentre que les obligacions han a disminui't en menor proporció, 
poc més del 28 %, el que suposa la transformació del resultat pressupostari positiu de I'any 
2014 en negatiu per un import de -36.117,47 €. 

5 AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D' ESTABILITAT PRESSUPOSTÁRIA 

L'm1icle 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 
:::f~~=+;:::, desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostaria, en la seva aplicació a les entitats locals, 

estableix que: "la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. 
El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 

_~pJ=-r--168 :4 , 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su 
1 iquidación". 

Objectiu d'estabilitat pressupostaria 

L ' m1icle 3 de la Llei Organica 2/2012, de 27 d' abril, d' estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
finan cera, estableix que: "l . La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y 
demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en 
el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, 
coherente con la normativa europea. 
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de 
equilibrio o de superávit estructural". 
La instrumentació del principi d' estabilitat pressupostilria es realitza a I' article 11 de la mateixa 
norma, en el que es posa de manifest que "para el cálculo del déficit estructural se aplicará la 
metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad 
presupuestaria oo . 

La' capacitat de finan,ament en termes de comptabilitat nacional es determina a partir de ,la 
diferencia entre els ingressos i les des peses no financeres (capítols 1 a 7 del pressupost deIs 
consorcis), aplicant posteriorment els ajustaments necessaris per tal de convertir les magnituds 
pressupostaries als termes previstos en el SECo 
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• Ajuntament 
de Barcelona 

Saldo de les operacions no financeres: 

Ajustaments: 

Drets reconeguts (Caps. I a 7) 
Obligacions reconegudes (Caps. I a 7) 

Saldo d'operacions no financeres 

209.347,79 
-245.465,26 
-36.117,47 

INTERVEN CiÓ 

Per determinar els ajustaments a realitzar sobre els imports pressupostaris, s'ha tingut en compte 
el "Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales", 
elaborat per la Intervenció General de l' Administració de l'Esta!. 

En el cas del Consorci, l'únic ajustament a realitzar és el corresponent a l'aplicació del criteri de 
caixa en els ingressos del capitol 3 de l'estat d'ingressos del pressupost del Consorcio D'acord 
amb aquest criteri s'ha de fer l'ajustament següent: 

Drets pendent de cobrament, capitol 3, pressupost corrent 
Cobraments del capitol 3 de pressupostos tancats 

Ajust a realitzar 

-9.800,00 
13.040,00 
3.240,00 

Determinació de la capacitat o necessitat de finan,ament del Consorci: 

S'obté aplicant al saldo de les operacions no financeres els ajilstaments obtinguts d'acord amb el 
manual de la IGAE. En el present cas és el següent: 

Saldo de les operacions no financeres 
Total ajustaments d'acord manual IGAE 

Necessitat de finan\,ament 

-36.117,47 
3.240,00 

-32.877,47 

Pel que fa al compliment de la regla de des pesa i del límit de la despesa no finan cera previstos 
als articles 12 i 30 de la Llei Orgimica 2/2012, d'estabilitat pressupostirria i sostenibilitat 
financera seran objecte d'analisi a l'informe de la Intervenció General de l'Ajuntament de 
Barcelona relatiu a l'aprovació de la liquidació del Pressupost general de la corporació, on es 
presentara en termes consolidats d'acord amb els criteris SECo 

6 ROMANENT DE TRESORERIA 

El romanent de tresoreria és un estat que detecta la liquidesa financera de l'entitat, amb una 
transcendencia finan cera ilegal. 
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Ajuntament 
de Bárcelona 

ROMANI!NT DE TRESORERIA 

(+) Fon, IIquid, 

(+) Drets pendents de cobrament 
(+) del Pressupost corrent 
(+) deis Pressupostos tancats 
(+) d'op eracions no pressupostaries 

(-) Obligacions pendents de pagament 
(+) del Pressupost corrent 
(+) deis Pressupostos tancats 
(+) d'operacions no pressupostAries 

(+) Partides pendent d'aplicació 
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació defmitiva 
(+) pag realit zats pendents d'aplicaci6 definitiva 

(-) Romanent de Tresoreria Total 

(-) Saldos de dubtó, eobramen! 

(-) Exeés de fmanl'arnent afecta! 

(-) Romanent de Tresoreria per a despeses generals 

2015 

28.477,29 

12.035,93 
9.800,00 

0,00 
2.235,93 

15.973,02 
6.458,39 

0,00 
9.514,63 

141,05 

0,00 
14.1 ,05 

24.681,25 

0,00 

0,00 

24.681,25 

2014 Diferencia 

33.141,70 -4.664,41 

73.364,08 -61.328,15 
65.200,68 -55.400,68 
.5.375,00 -5.375,00 
2.788,40 -552,47 

45.703,02 -29.730,00 
30.536,83 -24.078,44 

0,00 0,00 
15.166,19 -5.651,56 

0,00 141,05 
0,00 0,00 
0,00 141,05 

60.802,76 -36,121,51 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

60.802,76 -36.121,51 

O'acord amb la L1ei orgimic'a 2/2012 de 27 d' abril, d'estabilitat pressupostitria i sostenibilitat 
financera, el destí del romanent de tresoreria vindrit condicionat per l'impOlt de la capacitat de 
finanyament del conjunt de les entitats que consoliden amb l' Ajuntament de Barcelona a efectes 
del compliment del principi d'estabilitat pressupostitria, per tant aquesta Intervenció considera 
que no es pot utilitzar el romanent de tresoreria per a despeses generals sen se que previament 
s'hagi determinat la capacitat financera de tot el grup municipal i I'organ competent de 
l' Ajuntament de Barcelona autoritzi la seva aplicació. 

7 ROMANENTS DE CRÉDlT 

Els romanents de credit de I'exercici que es liquida són els saldos deIs credits definitius no 
afectats al compliment d'obligacions reconegudes que, en el cas del Consorci, sumen un impor! 
de 33.092,78 €, tots ells en credits disponibles. 

e feb er de 2016 
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INSTITUT O'INFANCIA I MON URBA 

Exercici Comptable: 2015 

RESUM ACTA D'ARQUEIG 

Pressupostaries 

No pressupostiuies 

COMPTES DE TRESORERIA 

571 00 

57102 

57512 

LA. CAIXA 

SANe SlI,,'ITANDER - OPERATIU 

B . $A.."lTANDER. BESTRETA CAIXA FlXA 

ACTA O'ARQUEIG des de 01/01/2015 fins 31/12/2015 

TOTAL 

TOTAL COMPTES DE TRESORERIA 

TOTAL COMPTES DE TRESORERIA 

Existencies inicials 

0,00 

0,00 

0,00 

33.141 ,70 

535,79 

20.590,85 

12.015,06 

33.141 ,70 

Deure 

299.323,09 

718,50 

300.041 ,59 

0,00 

292.621,08 

7.420,51 

300.041 ,59 

L~ 

1-'1 , <>.:> LO.lS LE O"'; 

TRéso~¿¡VI 

Haver 

243.247,88 

61 .458,12 

304.706,00 

535,79 

296.608,65 

7.561,56 

304.706,00 

Pagina: 

Data: 03/05/2016 

Existéncies finals 

56.075,21 

-60.739,62 

-4.664,41 

28.477,29 

0,00 

16.603,28 

11.874,01 

28.477,29 



Sdo S. SANTANDER a 31/12/15 16.598,09 
fr1gressos del banc no comptab. pe~I~C~II,M_U ____ . ___________ ... _ .. _._+-____ ._ 

.. - ... ... ..... -'---=--=-~--' --+I--~·~-=--=--=--=--_-_-_-_-_-_-.-._---------t- --.... -
Pagaments per banc no comptabililzats pel CIIMU'5,19 
Comissió dia 23/12/15 - I .. -.. --------- -+---- 2,25 

.--- ...... -------------.----+- ----;OSI 

f-C_o_m_is_s_ió_d_la_2_3/_1_2/_1_5 ______ --tI_ .-.-----------.-...... ----_--t-

l
- .. ~ 

=-_-:-_ .. _ -------=--..... --i==:-~__--_* ... -----
1-------.-._ .... -----+------------

Sdo S.SANTANDER a 31/12/15 / I 16.603,28 
Total Sdo CGAP I __ -.--' -/1 / 16.603,28 

I 
-- /" -/.,. IX/ 1 ______________ . _______ +-___ ? / ___ /y,,1

c 
.... _ tOx'../f.t-/ /--Ic-- ----1 

f--------------------f-----------·-',7',L.=_¿7;;;;,,'-"'-c:2c/~:;<::::.o;;~s Le~~ 1. _______ _ 
___ .. ___________________ .__ "c-:-I--____ --j 

Tresorera 
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-"" Sdo bestreta SANCO SANTANDER a 31/12/15 11.874,01 
Ingressos del banc no comptab, pel CIIMU -----

I 

0,00 

~ .• 
-- ---- .-. .. ~ 

f-- _________ , _____ u. __ •• _ 

+ - -_ .. _---_.- .--_. 

Pagaments.p~rllanc no comptabilitzats peLCIIMU ---'--._- .--,------" 

r 
O,OQ 

.. -

-._ .. .. .-

-;--.. . .. 
~ssos comptabilitzats pendent d'ingrés al banc: 0,00 . ... I 

I 
Pagaments comJlt~b, .. pen~Elnts de descomptar per~~b,anc: ..... _ ... _.,"-

0,00 

Sdo bes!reta S.SANTANDER a 31/12/15 .. 11.874,01 
Total Sdo CGAP I .' I 11.874,01 
Diferéncia ~~'.. ./-7,LY/ /. 0,00 .. - _._---------~-,_.- "------- .>~/q.:g.J.!"~~.C::.. , 

- .. -/ ..•. /--: •.. ~O·- Dolor5 León ,. --
Tresorera 
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Sra. Cristina Carreras Nicolau 

Directora Oficina BANCO SANTANDER 

Psg. Vall d'Hebron 171, ed. Ponent 08035 Barcelona 

Certifico: 

Que el cliente, Consorci Institut d'lnfancia i Mon Urba con CIF: P5800046D 
mantiene una cuenta con nosotros con número 0049 1944 21 
2810002063. Y el saldo a fecha 31/12/2015 era de 16598,09. Para que así 
conste expido este certificado a 21 de Enero del 2016. 

Atentamente, 

Cristina Carreras Nicolau 

Directora de Oficina 1944 
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Sra. Cristina Carreras Nicolau 

Directora Oficina BANCO SANTANDER 

Psg. Vall d'Hebron 171, ed. Panent 08035 Barcelona 

Certifico: 

Que el cliente, Consorci Institut d'lnfancia i Mon Urba con CIF: P5800046D 
mantiene una cuenta con nosotros con número 0049 1944 23 
2610002071. Y el saldo a fecha 31/12/2015 era de 11874,01. Para que así 
conste expido este certificado a 21 de Enero del 2016. 

Atentamente, 

Cristina Carreras Nicolau 

Directora de Oficina 1944 
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