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INFORME D' AUDITOR lA DE COMPTES ANUALS 

Al Consell de Govem del Consorci Institut Infancia i Adolescencia de Barcelona, 
per encarrec de l'Ajuntament de Barcelona, 

1 

Hem auditat els comptes anuals adjunts del Consorci Institut Infancia i Adolescencia de Barcelona, que 
comprenen el balany a 31 de desembre de 2016, el compte del resultat económico-patrimonial, l' estat de can vis 
en el patrimoni net, I' estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memória corresponents a 
l'exercici anual finalitzat en aquesta data. 

Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preve u I'article 58.e de la Llei 1/2006, de l3 de mary, que 
regula el regim especial del municipi de Barcelona, i tot alió que disposa el contracte formalitzat que té per 
objecte la prestació deIs serveis d'auditoria deis eomptes anual s de l' Ajuntament de Barcelona i del seu Grup 
eeonómic municipal. 

El Consell de Govem del Consorci és responsable de la formulació deis comptes anuals del Consorci d'acord 
amb el marc normatiu d'informació financera que es detalla a la nota 3.1 de la memória adjunta i en particular 
d'aeord amb els principis i criteris comptables, així mateix, és responsable del control intem que consideri 
necessari per a permetre que la preparació deis esmentats comptes anual s estiguin lIiures d'incorrecció material. 

Els comptes anuals a que es refereix aquest informe han estat formulats pel Consell de Govem del Consorci en 
data 7 d'abril de 2017. 

Objectiu i abast del treball: 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 \liures d'incorrecció material. 

Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obten ir 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 
rise, I'auditor té en compte el control intem 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 l'eficacia del control intem 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 I'avaluaeió 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. 

Sociedad inscrita en el R O.A.C~ con el número S0687 
Sociedad inscrita en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas con el número 189 

Registro Mercantil de Barcelona Tomo 10 296, Libro 9 349. Folio 42, Hoja B-27.831 - N.I.F. A-58.604.745 
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Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

II 

Opinió 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel 
del patrimoni i de la situació fmancera del Consorci Institut Infancia i Adolescencia de Barcelona a 31 de 
desembre de 201 així com deIs seus resultats, els seus fluxos d'efectiu i de l'estat de liquidació del pressupost 
corresponents a 1 exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació 
financera que resu ta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix. 

Barcelona, 7 d'abril de 2017 
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institut I Ajuntament de Barcelona 

n fa-- n c~a I Diputadó de Barcelona 
.~ <> Universitat de Barcelona adolescencia Unlversitat Autonoma de Barcelona 

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2016 
DEL CONSORCIINSTITUT INFANCIA I 

ADOLESCENCIA DE BARCELONA 
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I. BALAN(: 

Al ACTIU NO CORRENT 
1. Immobilitzat intangible 

ACTIU 

3. Aplicacions informatiques 
11. Immobilitzat material 

5. Altre immobilitzat material 
Bl 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 Iíquids equivalents 
2. Tresoreria 

TOTALACTIU (A+BI 

Notes en 
memoria 

8 

5 

10 

10.4 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant del balan~ a 31.12.16 

PATRIMONI NET I PASSIU Notes en 
memoria 

Al PATRIMONI NET 
1. Patrimoni 

11. Patrimoni generat 

1. Resultats d'exercicis anteriors 

2. Resultat de I'exercici 
C) PASSIU CORRENT 

1. Provisions a curt termini 

IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 11 
1. Creditors per operacions de gestió 

3. Administracions públiques 21.2 

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

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant del balan~ a 31.12.2016 

2016 2015 

5.136,00 4.287,13 
366,33 575,66 
366,33 575,66 

4.769,67 3.711,47 
4.769,67 3711,47 

71.715,62 40.654,27 
15.000,00 11.999,05 
15.000,00 9.800,00 

2.199,05 
177,93 
177,93 

56.715,62 28.477,29 
56.715,62 28.477, 29 
76.851,62 44.941,40 

2016 2015 

29.548,51 20.531,46 

29.548,51 20.531,46 

20.531,46 58.194,14 

9.017,05 -37.662,68 
47.303,11 24.409,94 

4.639,95 

47.303,11 19.769,99 

31.818,99 10.255,36 

15.484,12 9.514,63 

76.851,62 44.941,40 

3 



lnstitut 
Anfanc'fa I 
adolescEmcfa 

11. COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL 

2. Transferencies i subvencions rebudes 
a) Del exercici 

a.2) Transferencies 
6. Altres ingressos de gestió ordinaria 
Al TOTAllNGRESSOS DE GESTIÓ OROI NARIA (2+6) 
8. Despeses de personal 

a) Sous, salaris i assimilats 
b) Carregues socials 

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

a) Subministrament i serveis exteriors 
12. Amortització del immobilitzat 
e) TOTAL OESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA (8+9+10+12) 
l. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinaria (A+B) 
13. Deteriorament de valor i resultats per alienacions del immob. no financer i actius en estat de venda 
b) Baixes i alienacions 
14. Altres partides no ordinaries 

a) Ingressos 
11. Resultat de les operacions no financeres U+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 desestalvi) net del exercici (11 + 111) 

Notes 
memoria 
15.1,24.2b 

15.2.2 

15.2.1 
15.2.3 

5.8 

2016 2015 
368.117,03 199.485,27 
368.117,03 199.485,27 
368.117,03 199.485,27 

0,00 9.800,00 
368.117,03 209.285,27 

-175.364,61 -133.560,94 
-130.524,49 -106.687,88 
-44.840,12 -26.873,06 
-26.999,91 -6.000,00 

-153.658,64 -93.567,96 
-153.658,64 -93.567,96 

-2.938,12 -4.384,17 
-358.961,28 -237.513,07 

9.155,75 -28.227,80 
-2.249,99 
-2.249,99 

42,30 24,78 
42,30 24,78 

9.198,05 -30.453,01 
33,70 
33,70 

-181,00 -7.243,37 
-181,00 -7.243,37 

-181,00 -7.209,67 
9.017,05 -37.662,68 

Les notes 1 a 29 formen part integrant del compte del resultat economic patrimonial de I'exercici 2016 
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111. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

l. Patrimoni 

PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR 

PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DEL EXERCICI ACTUAL 

VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI ACTUAL 

1. Ingressos i despeses reconeguts en I'exercici 

PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ACTUAL 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant de I'estat total de canvis en el patrimoni net 2016 

J 
-----. 

j 

11. Patrimoni 
generat 

20.531,46 
20.531,46 
9.017,05 
9.017,05 

29.548,51 

~ ::-:J 

TOTAL 
2016 

20.531,46 
20.531,46 

9.017,05 

29.548,51 
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2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 

2016 

l. Resultat economic patrimonial 9.017,05 
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. TransferEmcies 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 des peses reconeguts (1+11+111) 9.017,05 

2015 

-37.662,68 

-37.662,68 

Les notes 1 a 29 formen part integrant de I'estat d'ingressos i despeses reconeguts de I'exercici 2016 
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3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT PROPIETARIA 

a) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES 

2016 2015 

1. Aportació patrimonial dineraria - -
2. Aportació de bens i drets - -
3. Assumpció i condonació de passius financers - -
4. Altres aportacions de I'entitat o entitats propietaries - -
5. (-) Devolució de bens i drets - -
6. (-) Altres devolucions a I'entitat o entitats propietaries - -

TOTAL - -

b) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES 

Notes en 2016 2015 memoria 

1. Ingressos i des peses reconeguts directament al 
compte del resultat economic patrimonial (1+2+3) 278.552,03 202.477,03 

1. Transferencies i subvencions 278.552,03 202.477,03 
1.1lngressos 15,29 278.552,03 202.477,03 
1.2 Despeses 

2. Prestació de serveis 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 net (1+2) 

1. Subvencions rebudes 

2. Altres 

TOTAL (1+11) 278.552,03 202.477,03 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant de I'estat d'operacions amb I'entitat o entitats 
propietaries de I'exercici 2016 
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IV. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 

l. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTlVITATS DE GESTIÓ 

A) Cobraments: 
1. Ingressos tributaris i urbanístícs 
2. Transferencies i subvencíons rebudes 
3. Vendes í prestacíons de serveís 
4. Gestíó de recursos recaptats per compte d'altres ens 
5. Interessos í dívidends cobrats 
6. Altres cobraments 

B) Pagaments: 
7. Despeses de personal 
8. Transferencies i subvencions concedides 
9. Aprovisionaments 
10. Altres des peses de gestió 
11 . Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens 
12. Interessos pagats 

13. Altres pagaments 

Fluxos nets d'efeetiu per aetlvitats de gestió (+A-B) 

11. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 

C) Cobraments: 

1. Venta d'inversions reals 
2. Venta d'actius financers 
3. Unitat d'activitat 
4. Altres cobraments de les activitats d'inversió 

D) Pagaments: 
5. Compra d'inversions reals 
6. Compra d'actius financers 
7. Unitat d'activitat 
8. Altres pagaments de les activitats d'inversió 

Fluxos nets d'efeetiu per aetivitats d'inversió (+C-D) 

111. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANGAMENT 

E) Augments en el patrimoni: 
1. Cobraments per aportacions de I'entitat o entitats propietaries 

F) Pagaments a I'entitat o entitats propietfuies: 
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a I'entitat o entitats propietáries 

G) Cobraments per emissló de passius finaneers: 
3. Obligacions i altres valors negociables 
4. Préstecs rebuts 
5. Altres deutes 

H) Pagaments per reemborsament de passius finaneers: 
6 .. Obligacions i altres valors negociables 
7. Préstecs rebuts 
8. Altres deutes 

Fluxos nets d'efeetiu per aetlvitats de financ;ament (+E-F+G-H) 
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ 
1) Cobraments pendents d'aplicació 
J) Pagaments pendents d'aplicació 
Fluxos nets d'efectiu pendents de elassificaeió (+I-J) 
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI 
VI. INCREMENT/DISMINUCIO NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS UQUIDS 
EQUIVALENTS A L'EFECTIU (1+1I+1I1+IV+V) 
Efeetiu i actius líqulds equivalents a I'efeetiu al inlel de I'exerciei 
Efeetiu i actius líquids equlvalents a I'efeetiu al final de I'exereiei 

2016 

31.884,27 

365.195,26 
0,00 

353.117,03 
9.800,00 

0,00 
0,00 

2.278,23 
333.310,99 
178.666,00 

26.999,91 

125.605,64 

318,82 
1.720,62 

31.884,27 

3.786,99 
3.786,99 

-3.786,99 

-141,05 
141,05 

28.238,33 
28.477,29 
56.715,62 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part de I'estat de fluxos d'efectiu de I'exercici 2016 

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 

l· 

-141,05 

141,05 
141,05 

l· 
33.141,70 
28.477,29 
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v. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
1. LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DES PESES 

CREDITS PRESSUPOSTARIS 

ECON. CESCRIPCIÓ 
INICIALS (1) MOCIFICACIONS CEFINITIUS 

(2) (3=1+2) 

1 Despeses de personal 134.810,96 48.990,57 183.801,53 

2 Despeses corrents en béns i serveis 128.647,08 24.873,83 153.520,91 

3 Despeses financeres 100,00 231,00 331,00 

4 Transferencies corrents 12.000,00 15.000,00 27.000,00 

6 Inversions reals 3.000,00 904,60 3.904,60 

TOTAL 278.558,04 90.000,00 368.558,04 

DESPESES 
COMPROMESES 

(4) 

183.801,53 

153.520,91 
318,82 

26.999,91 
3.786,99 

368.428,16 

--, ¡;= j 

OBLlGACIONS 
OBLlGACIONS PENDENTS CE ROMANENTS RECONEGUCES PAGAMENTS PAGAMENT A DE CRECIT NETES (6) 31 DE (8=3-5) (5) CESEMBRE 

(7=5-6) 

183.801,53 183.801,53 0,00 0,00 
153.520,82 121.701,83 31.818,99 0,09 

318,82 318,82 0,00 12,18 

26.999,91 26.999,91 0,00 0,09 
3.786,99 3.786,99 0,00 117,61 

368.428,07 336.609,08 31.818,99 129,97 I 

9 
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11. LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

PREVlSIONS 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 90.000,00 368.552,03 

5 Ingressos patrimonials 6,01 0,00 6,01 

TOTAL 278.558,04 90.000,00 368.558,04 

...-- .-.--. 

DRETS DRETS 
RECONEGUTS ANUL'LATS 

(4) (5) 

42,30 0,00 

368.552,03 435,00 

0,00 0,00 

368.594.33 435,00 

DRETS EXCESI DRETS DRETS RECONEGUTS RECAUDACIÓ PENDENTS DE DEFECTE CANCEL'LATS NETS NETA COBRAMENT A 31 PREVlSIÓ (6) (7=4-5-6) (8) DE DESEMBRE (10=7-3) (9=7-8) 

0,00 42,30 42,30 0,00 42,30 

0,00 368.117,03 353.117,03 15.000,00 -435,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -6,01 

0,00 368.159.33 353.159,33 15.000.00 -398,71 

10 
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111. RESULTAT PRESSUPOSTARI 

CONCEPTES 

a) Operacions corrents 
b) Operacions de capital 

1. Total operacions no financeres (a+b) 

c) Actius financers 
d) Passius financers 

2. Total operacions financeres (c+d) 

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

Ajustaments: 

3. Credits gastats financ;:ats amb romanent de tresoreria per despeses 
generals 
4. Desviacions de financ;:ament negatives de l' exercici 

5. Desviacions de financ;:ament positives de l' exercici 

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+11) 

DRETS RECONEGUTS 
NETS 

368.159,33 

0,00 
368.159,33 

0,00 
0,00 

368.159,33 

~ ---:'"] 

OBLlGACIONS RESULTAT RECONEGUDES AJUSTAMENTS PRESSUPSOTARI NETES 

364.641,08 
3.786,99 

368.428,07 

0,00 
0,00 

368.428,07 -268,74 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-268,74 
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1. ORGANITZACIÓ 1 ACTIVITAT 

1.1.Norma de creació de I'entitat 

L'lnstitut Infancia i Adolescencia de Barcelona (en endavant, IIAB) va ésser creat a I'empara de I'acord 
del Consell Plenari de l' Ajuntament de Barcelona en data 22 de maig de 1998. 

EIIIAB té naturalesa d'ens públic de caracter associatiu, voluntari i local. Té personalitat jurídica propia i 
independent de la deis seus membres i plena capacitat d'obrar de dret públic i privat pel compliment de 
les seves finalitats estatutariament definides. 

Amb data 26 d'octubre de 2016 el Consell de Govern aprova el canvi de denominació del Consorci 
Institut Infancia i Món Urba pel de l'lnstitut Infancia i Adolescencia de Barcelona. 

1.2. Activitat principal de I'entitat, el seu regim jurídic, economic-financer i de contractació. 

Tal com es detalla en el Pla estrategic 2016-2020 les activitats de l'lnstitut giren al voltant deis tres eixos 
següents: 

--. Eix 1: Contribuir a millorar polítiques locals per fer avan!;:ar els drets de la infancia 
I'adolescencia 

Alllarg del 2016, l'lnstitut ha impulsat i participat en diferents espais de treball coordinats o participats 
per l'lnstitut i realitzat diversos assessoraments experts amb I'objectiu d'aportar la perspectiva 
d'infancia. 

--. Eix 2: Generar coneixement vinculat a I'agenda pública 

La base de les orientacions en política pública de l'lnstitut esta en les dades i I'evidencia i, en aquest 
segon eix, l'lnstitut ha iniciat al lIarg de I'any, 8 projectes de recerca, deis quals 6 ja estan en curs, 
mentre que 2 han entrat al 2017 en fase de gestació 

--. Eix 3: Enriquir el debat social compartint coneixement 

El tercer eix d'actuació estrategica de l'lnstitut és nodrir debats socials sobre infancia assegurant el 
retorn social del treball realitzat, compartint coneixement, dades i relats tant propis com els generats 
per altres institucions. En aquest sentit, durant I'any hem generat les condicions imprescindibles per 
desenvolupar aquest eix estrategic amb la creació de tres canals propis de comunicació : nova web, nou 
butlletí i nou Twitter. A més, hem organitzat 2 actes públics, 4 presentacions de resultats, I'impuls de 9 
grups de debat experto 

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 
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setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local. 

Addicionalment s'ha considerat la següent legislació 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 Orgfmica 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. 

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 capítols, amb indicació de la seva importancia relativa sobre el total. 

Conceptes Drets reconeguts 
Importancia 

relativa 

Capítollll 42,30 0,01% 
CapítollV 368.117,03 99,99% 

Total 368.159,93 100,00% 

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 troba 
exempt de I'impost i no esta subjecte a retencions a compte sobre els rendiments financers que rep. 

Impost sobre el Valor Afegit OVA) 

El Consorci realitza prestacions de serveis per encarrecs d'estudis, I'IVA aplicable de les quals és la 
següent: 

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

Des de gener de 2015, el Consorci no es dedueix I'IVA de les compres que realitza ni els serveis que rep 
donat que I'activitat que duu a terme no es economica. 
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1.5. Estructura organitzativa basica, en els seus nivells polític i administratiu. 

EIIIAB es regeix pels següents Organs de Govern, de gestió i consultius: 

a} El Consell de Govern 
b} La Presidencia i Vicepresidencies del Consorci 
c} La Direcció 
c} La Comissió Especial de Comptes 

CONSELL DE GOVERN i COMITE EXECUTIU (2016) 

Presidencia 

Vicepresidencia la 

Vicepresidencia 2a 

Vocalies 

Direcció 

" 

Laia Ortiz, Tercera Tinenta d' Alcaldessa i Regidora de l' Area de Drets Socials de 
l' Ajuntament de Barcelona. 

Teresa Maria Fandos, Diputada Delegada de l' Area d' Atenció a les Persones de 
la Diputació de Barcelona 

Carme Panchón, Vicerectora d' Administració i Organització de la Universitat de 
Barcelona. 

Carmen Andrés, Regidora d'lnf~lncia, Joventut i Gent Gran de l' Ajuntament de 
Barcelona. 

Miquel Angel Essomba, Comissionat d'Educació i Universitats de l'Ajuntament 
de Barcelona 

Ricard Fernández, Gerent de l'Area de Drets Socials de l' Ajuntament de 
Barcelona. 

Josep Villarreal, Director d'Estrategia i Innovació de l'Area de Drets Socials de 
l' Ajuntament de Barcelona. 

Rafael Homet, Diputat delegat d'Educació. Area de Cultura, Educació i Esports 
de la Diputació de Barcelona. 

Angels Ponsa, Coordinadora de l' Area d' Atenció a les Persones de la Diputació 
de Barcelona 

Josep Muñoz, Gerent de Serveis de Benestar Social de l' Area d' Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona. 

Joan Lluís Bestard, Catedratic d' Antropologia Social de la Universitat de 
Barcelona. 

Joaquim Prats, Catedratic de Didactica de la Historia de la Universitat de 
Barcelona. 

Ferran Sancho, Rector de la Universitat Autonoma de Barcelona. 

Carmen Ruiz, Directora de l'lnstitut de Ciencies de l'Educació de la Universitat 
Autonoma de Barcelona. 

Teresa Guasch, Directora d'Estudis de Psicologia i Ciencies de l'Educació de la 
Universitat Oberta de Catalunya. 

Maria Truñó, Directora - Gerent de l'lnstitut Infancia. 
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Secretaria 

Interventoria 

EQUIP DIRECTIU: 

Ramón Torrents, Departament de Serveis Jurídics, Area de Drets Socials de 
l' Ajuntament de Barcelona. 

Joaquim Yepes, Interventor Delegat de l' Ajuntament de Barcelona. 

• Maria Truñó. Directora - Gerent 
• Elena Sintes. Cap de Coneixement 
• Laia Pineda. Cap de Projectes 

SERVEIS GENERALS: 

• M. Dolors León. Secretaria 
• Lourdes Martínez. Administració 

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 laborals i a 31 de desembre de 2016 delIlAB, és de 4 persones (tot dones), 
incloent un contracte de relleu. 

1.7. Entitats propietaries 

L'Entitat és un Consorci constitu"lt per l' Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la 
Universitat de Barcelona i la Universitat Autonoma de Barcelona, sense percentatges de participació 
acordats. El Consorci esta adscrit a l' Ajuntament de Barcelona. 
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2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I 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 previstes a la normativa. 

2.2. L'Ens no participa en cap activitat, la gestió del qual s'efectu'i de forma conjunta amb altres 
organitzacions. 

2.3. L'Ens no ha utilitzat cap altra forma de coHaboració públic-privada (d'import significatiu) en la 
prestació deis seu s serveis durant I'exercici. 

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 

3.1. Imatge fidel 

Els comptes anuals s'han obtingut deis registres comptables tancats a 31 de desembre de 2016, i es 
presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en materia comptable, amb I'objecte de 
mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del 
resultat econbmic-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 aprovació correspon al Consell de Govern. 

La liquidació del pressupost de I'exercici 2016 ha estat aprovada el16 de mar~ de 2017. 

El regim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats 
locals i els seus organismes autbnoms. Els comptes anuals de I'exercici 2016 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. 

Els comptes anuals deis exercicis 2016 i 2015 s'han formulat d'acord amb I'estructura establerta a 
l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la IMNCL, havent seguit en la seva 
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elaboració I'aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetaries, 
de manera que la informació presentada és homogEmia i comparable. 

4. NORMES DE RECONEIXEMENT 1 VALORACIÓ 

4.1. 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'importancia relativa dintre de la massa patrimonial, aquells béns 

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

Valoració inicial 

Les inversions en béns de I'immobilitzat material es valoren al seu cost. 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 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 ca s, juntament 

amb el seu cost es registra I'amortització acumulada que s'estima s'ha produ'it fins al moment del 

registre. 

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

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

Capitalítzació de despeses financeres 

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

Valoració posterior 
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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 

deteriorament. 

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, per: 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 produ'it 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. 

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'emplac;: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 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 posada en 

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

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

Equips per al processament d'informació 4 25,00 

Mobiliari 8 12,50 

Altre immobilitzat material 8 12,50 

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

L'Entitat no té operacions d'aquest tipus 

4.3. Immobilitzat intangible. 
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Criteris d'activació 

Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles de valoració economica de caracter no monetari i 
sense aparenc;: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 lIiurats per 
a la seva explotació. 

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

Va loració 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 quan 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 amillara s'incorporen a I'actiu com a majar valor del bé quan 
suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil. 

Amortització 

Els 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 seva posada en servei, essent els anys 
de vida útil estimats els següents: 
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Aplicacions informatiques 

4.4. Arrendaments. 

Anys de vida útil 
estimada 

4 

Coeficient 
d'amortització(%) 

25 

Aquests béns es registren pel menor valor entre el valor raonable de I'actiu i el valor actual deis 
pagaments acordats, i es c1assifiquen d'acord amb la seva naturalesa (immobilitzat material, 
intangible, etc.). 

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 seva valoració i registre comptable s'ajusta a I'establert a I'apartat 4.d) 
de la norma de reconeixement i valoració de l'lmmobilitzat material de la IMNCL. 

4.6. Actius i passius financers 

Els actius i passius financers deriven deis instruments financers, que són contractes que estableixen 
un dret per una de les parts (actiu financer) i una obligació (passiu financer) o un component del 
patrimoni net (instrument de patrimoni) per I'altra. 

La seva c1assificació, valoració i comptabilització es realitza, basicament, segons la finalitat per la qual 
es mantenen o s'han emes. 

a) Actius financers 

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 c1assifiquen, 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 
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posteriorment a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interes 
efectiu com a ingressos de I'exercici. 

En tot ca s, les fiances i diposits constitu"lts es valoren sempre per I'import lIiurat. 

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. 

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. 

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% 

Com a regla general, no són objecte de deteriorament els credits a cobrar per subvencions atorgades 
per organismes públics, així com els garantits en els percentatges corresponents. 

Baixa d'actius financers 

Es registra la baixa d'un actiu financer o d'una part del mateix qua n 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. 
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b) Passius financers 

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

Passius financers a cost amortitzat 

Inclouen els : 

• Oebits 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 
lIarg 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 contracte 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 
fans, 

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 lliurada, es reconeixera en el resultat de I'exercici que tingui lIoc, 

4.7. Ingressos i despeses. 

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

a) Ingressos 

Transferencies i subvencions rebudes (Veure nota 4.9) 

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. 
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L'Entitat reconeix els ingressos qua n 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 qua n 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 determinat. 

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 des peses s'incorporen a la liquidació pressupostaria en el moment 

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

b) Despeses 

Transferencies i subvencions atorgades 

(Veure nota 4.9) 

Les des peses 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. 

4.8. Provisions i contingE!ncies. 

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. 

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 

públic per un venciment analeg. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva actualització es 

reconeixen com una despesa 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 procede ix a la 

seva reversió amb contrapartida al corresponent compte d'ingrés de I'exercici. 
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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 desenllac;:os possibles, així com del seu efecte financer. 

4.9. Transferemcies 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 existeix 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 l' Ajuntament de 

Barcelona, I'entitat rep d'aquest, el financ;:ament pressupostari, el qual es reflecteix a I'epígraf 
d'ingressos "Transferencies i subvencions rebudes" del compte de resultats. 

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 cas, 

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

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

en el compte de resultats en el mate ix exercici en que es meriten les corresponents despeses. 

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 
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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. 

4.10. Acfivitats conjuntes. 

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

4.11. Acfius en estat de venda. 

L'Entitat no té actius en estat de venda. 
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL 

5.1 Moviment de I'exercici 

Partida Saldo a (+) 
01.01.2016 Entrades 

Mobiliari 107,60 -
• Cost 9.973,70 -
• Amortització acumulada (9.866,10) -

Equips per processament 3.603,87 3.786,99 d'informació 
• Cost 23.479,46 3.786,99 
• Amortització acumulada (19.875,59) -

TOTAL 3.711,47 3.786,99 

(+) (-) 
Traspassos Sortides 

- -
- -
- -

- -
- -
- -

- -

¡--:j ~ 

(-) (+/-) 
Traspassos Deterioraments 

- -
- -
- -

- -
- -
- -

- -

---""'1 
.1 

(-) Dotaci6 per (+) Augment 
amortitzacions revaloracions 

(107,60) -
- -

(107,60) -

(2.621,19) -
- -

(2.621,19) -

(2.728,79) -

...... 

Saldo a 
31.12.2016 

-
9.973,70 

(9.973,70) 

4.769,67 

27.266,45 
(22.496,78) 

4.769,67 
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5.2. Descripció de I'immobilitzat material. 

A 31 de desembre de 2016, el valor net comptable de I'immobilitzat material esta integrat plenament 

(100%) per equips per al processament de dades. 

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

acumulada un 87,19% sobre el seu valor d'adquisició. 

Durant I'exercici 2016 s'ha dut a terme inversions en equips per al processament de dades. 

La relació de béns totalment amortitzats i en ús a 31/12/2016 és la següent: 
Compte Descripció del Compte 
21600 MOBILlARI 

Epígraf Data adquisició Num. Invenl Descripció del bé Valor Amorl Acum.2016 
141 15/02/2008 88 ARMARI BLOKER AP. VERTlCAL 200X122 GRIS 2.802 ,10 2.802,10 
141 16/12/2008 89 ARMARI BLOKER AP. VERT. 200X122 GRIS 544,79 544,79 
141 21/09/1999 90 MOBILlARI GENERAL 5.383,40 5.383,40 
141 27/09/2000 91 MOBILlARI GENERAL 942,23 942,23 
141 21/11/2000 92 MOBILIARI 301 ,18 301 ,18 

TOTAL MOBILlARI 9.973,70 9.973,70 

Compte Descripció del Compte 
21700 EQUIPS PER AL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ 

Epigraf Data adqulsició Num. Invent. Descripció del bé Valor Amort. Acum.2016 
131 13/04/2005 41 MONITOR 17" TFTMULTlMEDIA 496,31 496,31 
131 28/10/2005 53 MONITOR ACER TFT 17" 248,08 248,08 
131 24/03/2008 100 MONITOR TFT 17" YURAKU 184,44 184,44 
131 07/04/2008 101 ORDINADORS DELL VOSTRO 200 E6550 CORE 2 DUO(3) 613,64 613,64 
131 07/04/2008 103 ORDINADORS DELL VOSTRO 200 E6550 CORE 2 DUO (3) 613,64 613,64 
131 18/07/2008 105 ORDINADORS DELL VOSTRO 200 E8300 CORE 2 DUO (2) 854,92 854,92 
131 30/06/2009 117 DELL COMPUTER VOSTRO 420 LMT 1.205,24 1.205,24 
131 29/03/2010 121 CAMARA VIDEO HD SONY 1.112,07 1.112,07 
131 01/01/2012 122 CANON 350D+18 135 18MP LCD3 FULL HD 899,00 899,00 
131 01/10/2011 124 DISC DUR EXTERN WESTERN DIGITAL WDBABV 001 297,00 297,00 
131 22/05/2012 127 ARMARI RACK 19 RACKMATIC LOWCOST32 U 428,82 428,82 
131 21/06/2012 128 SWITCH SMART SERVIDOR LLARS MUNDET 419,71 419,71 
131 18/12/2012 129 FLASH NIKON cAMARA FOTOGRAFIAR 499,00 499,00 
131 20/12/2012 132 PORTATIL DELL INSPIRON 7220 BASE 1.293,88 1.293,88 
131 31/12/1999 135 PROYECTOR COMPAQ 1600 1,9KG 600 5.201,73 5.201,73 
131 22/05/2012 138 ADQUISICIO SERVIDOR LLARS MUNDET 1.962,87 1.962,87 
131 22/05/2012 139 ADQUISICIO SERVIDORS LLARS MUNDET 2.944,31 2.944,31 

TOTAL EQUIPS PER AL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ 19.274,66 19.274,66 

TOTAL 29.248,36 29.248,36 
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6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL 

L'Entitat no disposa de patrimoni públic del sol. 

7. INVERSIONS IMMOBILIÁRIES 

L'Entitat no té aquest tipus d'inversions. 

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

8.1 Moviment de I'exercici 

(+) 
Partida Saldo a Entrade 01.01.2016 s 

1. Aplicacions informatiques 575,66 -
• Cost 11 .864,35 -
• Amortitzaci6 acumulada (11.288,69) -

-
TOTAL 575,66 -

- -

(+) (-) 
Traspassos Sortides 

- -
- -
- -
- -
- -

~ ~ ¡;:¡ 

(+/-) (-) Dotaci6 (+) Augment 
I (-) Deteriora- per de Saldo a 

Traspassos amortitzaci 31.12.2016 ments. revaloracions ons 

- - (209,33) - 366,33 

- - - 11 .864,35 
- - (209,33) - (11.498,02) 

- - -
- - (209,33) - 366,33 
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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 

va adquirir I'exercici 2014 per import de 837,32 € i que actualment té un valor net comptable 366,33 €. 

8.3. Informació de I'exercici. 

Durant I'exercici I'entitat no ha invertits en immobilitzats intangibles 

La relació de immobilitzats intangibles íntegrament amortitzats i en ÚS a 31/12/2016 és la següent: 

Compte 

20600 

Descripció del 
Compte 

APLICACIONES INFORMATIQUES 
Epígraf 
131 
131 
131 

Data adquisició Sé Descripció del bé Valor Amort. Acum.2016 
18/01/2006 00080 SOFTWARE CGAP PLUS I PATRIMONI 2.372,50 
14/03/2008 00099 SPSS BASE 16.0.1 5.100,29 
30/12/2009 00120 GANDIA INTEGRA. SOFTWARE ENQUESTES 3.554,24 

TOTAL 11.027,03 

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE 
NA TURALESA SIMILAR 

L'lnstitut no té aquest tipus d'arrendaments 

2.372,50 
5.100,29 
3.554,24 

11.027,03 
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10. ACTIUS FINANCERS 

10.1. Informació relacionada amb el balan~. 

----; ~ • '-=~) 

a) Estat resum de la conciliació 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 
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 

Credits i partides - - - - - - -a cobrar 
Total - - - - - - -

Afegim el quadre comparatiu deis Actius Financers a I/exercici 2015: 

Actius financers a lIarg termini Actius financers a curt termini 
Classes 

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

Categories 
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 

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

Total - - - - 177,93 - 177,93 
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L'Entitat no té cap actiu d'aquest tipus ni realitza cap operació inclosa en aquesta apartat. 

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

comercials) no es troben 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 amortitzat. 

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 15.000,00 €, que engloba els següents conceptes: 

Deutors varis 
. Institut Municipal d'Educació 

b) Reclassificacions 

Total Deutors i altres comptes a 
cobrar a curt termini 

Exercici 2016 

15.000,00 

15.000,00 

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. 

c) Actius financers lliurats 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 economic-patrimonial. 

a} L' entitat no ha obtingut resultats nets en I'exercici de r i v a t s 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. 

a} Riscos de tipus de canvi 

L'Entitat no té inversions en moneda diferent de I'euro i, per tant, no té riscos d'aquest ti pus. 
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b) Riscos de tipus d'interes 

L'entitat no té inversions 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 ordinaria de I'entitat i que a 31/12/2016 les existencies finals 
del mateix són per import de 54.594,46 { . Actualment, aquest compte no genera retribució en concepte 
d'interessos. 

L'altre compte corrent, és un compte restringit de pagaments mitjanc;:ant el qual es gestionen 
pagaments per bestreta de caixa fixa de petita quantia i disposicions d'efectiu per la Caixa de I'entitat. 
L'existencia final a 31/12/2016 de I'esmentat compte és per un import de 2.121,16 (. lampoc genera 
retribució en concepte d'interessos. 

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 inclosa en aquesta apartat, amb 
excepció deis comptes a pagar per operacions habituals. 

Respecte els deutes a cost amortitzat cal assenyalar que els comptes a pagar per operacions habituals a 
IIarg i curt termini (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 47.303,11 que engloba els següents conceptes: 

Exercici 2016 

Creditors per operacions de gestió 31.818,99 

Administracions Públiques 15.484,12 

Total Creditors i altres comptes a pagar 47.303,11 

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

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

d) L'Entitat només té deutes de caracter comercial que es valoren nominalment. 

11.2. Les línies de credit 

Durant I'exercici l'lnstitut no ha contractat cap línia de credit ni tampoc a la data de tancament es 
mantenen deutes per operacions d'aquesta naturalesa. 
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11.3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interes. 

a) Riscos de tipus de canvi 

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

b) Riscos de tipus d'interes 

L'Entitat no manté passius financers 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 concedides, ni executats ni tampoc reintegrats. 
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11.5. Informació sobre el període mitja de pagament a provei"dors. Disposició addicional tercera. 
"Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol." 

2016 2015 

Dies Dies 

Període mig de pagament a prove'idors -23,88 -19 

Rati de les operacions pagades -23,91 -18 

Rati de les operacions pendents de pagament -20,00 -30 

Import (euros) Import (euros) 

Total pagaments realitzats 121.587,18 83.817,53 

Total pagaments pendents 1.000,00 3.904,94 

Els ratis que s'indiquen estan calculats respecte la data de venciment de les factures (venciment a 30 
dies). Com l'lnstitut paga dins del 30 dies del mes següent, aquets ratis son negatius. 

A 31 a desembre de 2016 resta pendent de pagar una factura de 1.000,00 € amb data de registre 2016. 
Aquesta factura té una antiguitat inferior a 30 dies i es va pagar al genero 

12. COBERTURES COMPTABLES 

L'Entitat no ha realitzat cap cobertura comptable. 

13. ACTIUS CONSTRUITS O ADQUIRITS PER A AL TRES 
ENTIT ATS I AL TRES EXISTEN CIES 

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. 
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15. TRANSFERENCIES, SUBVENCIONS 1 AL TRES INGRESSOS 1 
DESPESES 

15.1. TransferE!ncies i subvencions rebudes 

• El detall deis imports registrats en I'exercici en concepte de transferencies i subvencions 
rebudes es detallen a continuació: 

Exercici 2016 

Entitat Concepte Import 

· Ajuntament de Barcelona Transferencies corrents 262.477,03 

· Diputació de Barcelona Transferencies corrents 16.075,00 
· Institut Municipal d'educació Transferencies corrents 90.000,00 
· Ministeri Devolució ingressos (435) 

Total transferE!ncies i subvencions rebudes 368.117,03 

Les transferencies i subvencions descrites compleixen els requisits de reconeixement i valoració 

descrits a la nota 4.9. 

Altres ingressos 

• S'han obtingut ingressos de 42,30 en concepte de la devolució d'una factura de telefonica d'exercici 
tancat. 

15.2 Transferencies i subvencions concedides 

En I'apartat de transferencies i subvencions concedides, es troben els ajusts a I'estudi pagats a tres 
doctorands entre juny i desembre del 2016. 

L'import mensual brut és de 1.285,71 euros per doctorand i el total de I'exercici és de 26.999,91 €. 
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15.2.2. Despeses de personal 

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

Exercici 2016 

Sous i salaris 130.524,49 
Indemnitzacions 

Sous salaris i assimilats 130.524,49 
Cotitzacions socials de I'ocupador 44.840,12 
Aportacions a sistemes complementaris de pensions 

Altres despeses socials 

Prestacions socials 

Variació de la Provisió premis anys de servei 

Carregues socials 44.840,12 

DESPESES DE PERSONAL 175.364,61 

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

15.2.3. Altres des peses de gestió ordinaria 

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

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

La resta de la despesa es pot considerar des pesa de la gestió ordinaria de l'Entitat. 

Arrendaments mobiliari i efectes 
Manteniment maquinaria 
Manteniment equips informatics 
Material d'oficina no inventariable 
Premsa, revistes, llibres i altres públic. 
Material informatic no inventariable 
Altres subministraments no inventariables 
Comunicacions telefoniques 
Comunicacions postals 
Publicitat i propaganda 
Reunions, conferencies i cursos 
Altres des peses no detallades 
Neteja edificis 
Estudis i treballs tecnics (de recerca) 
Altres treballs professionals 
Dietes personal directiu 
Dietes personal no directiu 
Locomoció personal directiu 
Locomoció personal no directiu 
Altres 

1.814,12 
106,78 

6.029,42 
702,08 
631,73 

87,73 
13,28 

2.790,05 
56,63 

39.458,94 
6.272,73 

207,82 
1.234,08 

45.062,37 
47.198,34 

205,58 
205,57 

1.084,50 
359,07 
137,82 

153.658,64 
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16. PROVISIONS 1 CONTINGENCIES 

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 1.01.2016 Traspassos per (-) Disminucions Saldo a 

Epígraf actua litzacions 31.12.2016 
• 

Llarg Curt Llarg Curt Llarg Curt Llarg Curt Llarg 
termini termini termini termini termini termini termini termini termini 

Provisió paga 
extra de desembre - 4.639,95 - - - - - (4.639,95) 
2012 

TOTAL - 4.639,95 - - - - - (4.639,95) 

En aquest epígraf l'lnstitut va registrar la quantia de la paga extraordinaria de desembre del exercici 
2012 que s'hagués tingut d'abonar al personal de l'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 preveia que l/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'asseguranc;:a col· lectiva que incloguessin la cobertura de la contingencia de jubilació a 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". 

En conseqüencia, ates que era un passiu exigible cert, I'import esmentat va estar carregat a I'epígraf 
"Des peses de personal" del deure del compte del resultat economic-patrimonial de I'exercici 2012, 
amb abonament a I'epígraf "Provisions a lIarg termini" del passiu del balanc;: de I'exercici. 

La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de I'Estat per I'any 2015 a la disposició 
addicional dotzena apartat ú.1 va establir que cada Administració Pública, en el seu ambit, podria 
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. Durant el 2015 I'institut 
va realitzar la devolució de 50,27%. 

La Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de I'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 ó de la paga extraordinaria i de les 
pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents. A I'exercici 2016 
l'lnstitut ha abonat la quantia restant de la paga extraordinaria de desembre de I'exercici 2012. 

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. 

-
-
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16.3. Actius contingents 

A la data de tancament de I'exercici, l'lnstitut no té actius de naturalesa contingento 

17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 

El Consorci no ha reconegut obligacions en I'exercici amb carrec al grup de programes de la política de 
des pesa 17, I/Medi ambient" 

t 18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 

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

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS 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' AL TRES 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/es operacions realitzades durant I'exercici que han donat l/oc 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. 
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21.1. Estat de deutors no pressupostaris. 

Coneepte Saldo a Modifieaeions Compte 1 de saldo inicial Codi Deseripeió gener 

440 440 
Deutors per 2.058,00 . 

IVA transferit 

Total eompte 2.058,00 -
544 54400 Credits al 177,93 -177,93 

personal 

Total eompte 177,93 -177,93 

B.e. pendo just. 
558 5581 Institut 141,05 o 

Infancia 

Total eompte 141,05 -
Lliuram. B.e. 

558 5585 Institut -
Infancia 

Total eompte - -
Total 2.199,05 -

21.2. Estat de creditors no pressupostaris. 

Coneepte 
Compte Saldo a 1 Modifieaeions 

Codi Deseripeió de gener saldo inicial 

475 4750 HP, creditara IVA 1.720,62 o 

475 4751 HP, creditara IRPF 7.351,30 

475 4759 Ret. Pendent cabo o 

Total eompte 9.071,92 -
476 4760 Seguretat Social 442,71 -

Total eompte 442,71 -
Total 9.514,63 -

21.3. Estat de partides pendents d'aplicació. 

a) Cobraments pendents d'aplicació 

Carrees 
realitzats en 

I'exereiei 

-
. 

7.457,92 

7.457,92 

7.598,97 

7.598,97 

15.056,89 

Abonaments 
realitzats en 

I'exereiei 

-
37.969,21 

13,50 

37.982,71 

53252,99 

53.252,99 

91.235,70 

L'entitat no té cobraments pendents d'aplicació en I'exercici 2016. 

b) Pagaments pendents d'aplicació 

L'entitat no té pagaments pendents d'aplicació en I'exercici 2016. 

Abonaments Deutors 
Total pendents de 

deutors realitzats en eobrament a 31 I'exereiei de desembre 

2.058,000 2.058,00 -
2.058,000 2.058,00 -

0,00 

0,00 

7.598,97 7.598,97 

7.598,97 7.598,97 o 

7.598,97 7.598,97 o 

7.598,97 7.598,97 . 
17.255,94 17.255,94 -

Carrees Creditors 
Total realitzats en pendents de 

ereditors I'exereiei eobrament a 31 
de desembre 

1.720,62 1.720,62 -
45.320,51 34.650,26 10.670,25 

13,50 13,50 -
47.054,63 36.384,38 10.670,25 

53.695,70 48.881,83 4.813,87 

53.695,70 48.881,83 4.813,87 

100.750,33 85.226,21 15.484,12 

22. CONTRACTACIÓ AD MINISTRA TIV A. PROCEDIMENTS 
D' AD,UDICACIÓ 

La contractació administrativa de I'entitat durant tot I'exercici 2016 ha estat contractes menors, amb el 
següent detall 
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Procediment obert 
Multip 

Tipus de contracte lic. Únic 
Criteri criteri Total 

s 
'D'obres 

'De 
subministraments 

. Patrimonials 

'De gestió de 
serveis públics 

'De serveis 

. De concessió 
d'obra pública 
'De col ' laboració 
entre el sector 
públic i privat 
'De caracter 
administratiu 
especial 
·Altres 

TOTAL 

Procediment restringit 

Multiplic. Únic 
Criteris criteri Total 

23. VALORS REBUTS EN DIPOSIT 

Procediment negociat 

Dialeg Amb Sense Menors Total 
publicitat publicitat Total comp. 

5.658,83 5.658,83 

156.412,36 156.412,36 

162071,19 162071,19 

L'entitat no ha tingut valors en dipbsit durant I'exercici 2016 i tampoc a 31 de desembre de 2016 . 
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24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÁRIA 

24.1. Exercici corrent. 

1) Pressupost de despeses 

a) Modificacions de credit 

Apllcació 
pressupostaria. Descripció 

Retribucions basiques personal 
13000 laboral fix 

13100 Laboral temporal 

16000 Seguretat social 

Total capítol1 

22699 Altres despeses no detallades 

22706 Estudis i treballs técnics (de recerca) 

22799 Altres treballs professionals 

Total capítol2 

35201 Interessos de demora 

35901 Altres despeses financeres 

......--

Transferencia. 
(+) 

0,00 

20.000,00 

312,40 

20.312,40 

45,40 

0,00 

16.321,83 

16.367,23 

181,00 

50,00 

~ 

Transferencia Generació Credit Total 
(-) per Ingressos Modificacions 

16.321,83 0,00 -16.321,83 

0,00 35.000,00 55.000,00 

0,00 10.000,00 10.312,40 

16.321,83 45.000,00 48.990,57 

0,00 0,00 45,40 

18.181 ,00 27.000,00 8.819,00 

312,40 0,00 16.009,43 

18.493,40 27.000,00 24.873,83 

0,00 0,00 181,00 

0,00 0,00 50,00 
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48100 

62600 

Total capítol 3 231,00 

Transferencies a famílies i institucions 
sense lucre 0,00 

Total capítol 4 0,00 

Equips per a processos de la 
informació 0,00 

Total capítol 6 0,00 

Total 36.910,63 

.--- ~ ~ ",,,;;0!i!1 ia--.~ 

0,00 0,00 231,00 

0,00 15.000,00 15.000,00 

0,00 15.000,00 15.000,00 

2.095,40 3.000,00 904,60 

2.095,40 3.000,00 904,60 

36.910,63 90.000,00 90.000,00 
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b) Romanentsde credit 

Concepte 

Romanents 
Romanents No Compromesos 

Compromesos 

Incorporables No Incorporables Incorporables No Incorporables 

Cap. I Despeses personal 0,00 0,00 0,00 O 

Cap. 11 Béns corrents i serveis 0,00 0,00 0,09 0,00 

Cap. 111 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 12,18 

Cap. IV Transferencies Corrents 0,00 0,00 0,00 0,09 

Cap. VI Inversions Reals 0,00 0,00 0,00 117,61 

TOTAL 0,00 0.00 0,09 129,88 

e) Creditors per operacions pendents d'aplicar al Pressupost. 

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

Totals 

Totals 

O 

0,09 

12,18 n 0,09 

117,61 r 
129,97 r 

1 
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2) Pressupost d'ingressos 

a) Procés de gestió 

a.l) Drets anul-lats 

Org. Econ. 

01 42090 

~ ..---. 
f 

Descripció AnuJoladó de 
liquldadons 

Subvencions Ministeri 0,00 

TOTAL 0,00 

~ ~ :-:-l 

Ajomamenti Devolució Total drets 
fraccionament d'ingressos anul·lats 

0,00 435,00 435,00 

0,00 435,00 435,00 

Durant I'exercici 2016, s'han registrat anul-lacions de drets per devolucions d'ingressos al Ministeri d'Economia i Competitivitat per import total de 435,00. 
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a.2) DRETS CANCEL·LATS 

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

a.3) RECAPTACIÓ NETA 

Org. Econ. 

01 38900 

01 42090 

01 46100 

01 46200 

01 46800 

01 

Descripd6 

Altres reintegraments d'operacions corrents 

Subvenció Ministeri 

Diputació de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 

D'entitats locals menors. Institut Municipal d'Educació 

C. Institut Infancia i Món Urba 

----. 
le 

Recaptació Total 

42,30 

0,00 

16.075,00 

262.477,03 

75.000,00 

353.594,33 

~ • :--1 

Devoluci6 Recaptaci6 
ingressos Uquida 

0,00 42,30 

-435,00 -435,00 

0,00 16.075,00 

0,00 262.477,03 

0,00 75.000,00 

-435,00 353.159,33 

-
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b) Devolucions d'ingressos 

ergo Econ. Descripci6 

01 42090 Subvenció Ministeri 

TOTAL 

r-; ( ..... 4 r-: 

Ptes. De pagament a 1 
gener 

0,00 

0,00 

-, 

Modificacions 
al saldo inicial i 

anul·lacions 
0,00 

0,00 

--:¡ ~ 

Reconegudes en 
I'exercici 

435,00 

435,00 

:--1 ~ 

Total Prescripcion 
devolucions s 
reconegudes 

435,00 0,00 

435,00 0,00 

Durant I'exercici 2016, s'han registrat devolucions d'ingressos al Ministeri d'Economia i Competitivitat per import total de 435,00 

e) Compromisos d'ingrés 

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

Pagadesen Pendentsde 
I'exerdd pagament 

435,00 0,00 

435,00 0,00 
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24.2. Exercicis tancats. 

1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats. 

r-
I . 

Exerc. Apllcadó 
pressuposta 

ria 
2016 16000 

2016 22201 

2016 22602 

2016 22706 

2016 TOTAL 

-.. 

Descripció Obligacions ¡nicials 

Seguretat Social 2.553,98 
Comunicacions postals 13,65 
Publicitat i propaganda 3.717,12 
Estudis i treballs tecnics (recerca) 173,64 

C. Institut Infancia i Món Urba 6.458,39 

-.-- ~ 

Modificacions 
al saldo inicial i 

anuHaclons 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

---. 

Total obligacions Prescripcions 

2.553,98 0,00 

13,65 0,00 

3.717,12 0,00 

173,64 0,00 
6.458,39 0,00 

-----. 
,J ~ 

Pagaments Obligacions 
realitzats Pendents de 

pagament 

2.553,98 0,00 

13,65 0,00 
! 

3.717,12 0,00 
I 

173,64 0,00 
6.458,39 0,00 
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2) Drets a cobrar de pressupostos tancats 

a) Drets pendents de cobrament totals 

Aplicació Drets pendents Modificacions 
pressupostaria Descripció de cobrament a saldo inicial 1 de gener 

Generalitat 
2015/39999 Dept Benestar 9.800,00 -

Total 9.800,00 -
e) Drets anul·lats. 

L'entitat no ha anul·lat cap dret d'exercici tancat 

d) Drets eaneel·lats. 

L'entitat no ha canceHat cap dret d'exercici tancat 

Drets 
anuHats 

-

-

3) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors. 

Drets Drets pendents 
cancel'lats Recaptació de cobrament a 

31 de desembre 

- 9.800,00 -
- 9.800,00 -

No hi ha hagut variacions de les obligacions i drets a cobrar de pressupostos tancats que hagin 
comportat alteracions en els imports calculats com a resultats d'exercicis tancats. 

24.3. Exercicis posteriors. 

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

Capitol Descripció Exercici 2017 Exercici 2018 Exercici 2019 

2 
DES PESES EN BENs CORRENTS 

IsERVEls 13.487,70 . -
Total 13.487,70 - -

Aquests compromisos de des pesa es concreten en els següents projectes: 

Espai públic, infancia i adolescencia 
Benestar subjectiu d'infants i adolescencia 

4.840,00 
8.647,70 

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

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

24.4. Exeeució de projeetes de despesa. 

Exercici 2020 

. 
-

Exercicis 
successius 

. 

. 

En les següents tautes es presenta informació individualitzada deis projectes de despesa que es 
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trobaven en execució 1'1 de gener o que s'han iniciat en el decurs de I'exercici. En la columna 
"Finan¡;:ament afectat" s'indica si el projecte compta amb recursos afectats per al seu 
finan¡;:ament 

1. RESUM D'EXECUCIÓ 

Codi 
projecte 

1601 

1602 

Obligacions reconegudes 
Denominació Any Duració Despesa Despesa 

d'inici prevista compromesa A 1 de En I'exercici Total gener 

Seg. polítiques 2016 1 90.000 90.021,31 - 90.021,31 90.021,31 
educatives IMEB 

Benestar 
Subjectiu 2016 1 60.000 60.087,59 - 60.087,59 60.087,59 

Total 150.000 150.108,90 - 150.108,90 150.108,90 

24.5. Despeses amb finan!(ament afectat. 

En el següent quadre s'informa per a cada despesa amb finangament afectat de les desviacions de 
finangament per agent, tant de I'exercici com acumulades. 

Desv.de 

Despesa 
pendent 

de 
realitzar 

-

-

-

Desv. 

I 

Finan!(ament I 
afectat 

Si a 
Si 

[1 

~ 

Agent finan!(ador 
Coeficient I'exercici acumulades 

Codi 
des pesa Descripció de 

Tercer Aplicació financament 
pressup. 

Seg. polítiques educatives IMEB 46800 100% 

Estudi benestar subjectiu Ajunt. 46200 100% 

24.6. Romanent de tresoreria. 
-

Components 2016 2015 

1. (+) Fons Iíquids 56.715,62 28.477,29 

2. (+) Drets pendents de cobrament 15.000,00 12.035,93 

(+) del Pressupost corrent 9.800,00 

(+) de Pressuposts tancats 

(+) d'operacions no pressupostaries 2.235,93 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 47.303,11 15.973,02 

(+) del Pressupost corrent 31.818,99 6.458,39 

(+) de Pressuposts tancats 

(+) d'operacions no pressupostaries 15.484,12 9.514,63 

+ - + -
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25. 

4. (+) Partides pendents d'aplicació 
(-) cobraments realitzats pendents 

d'aplicació definitiva 
(+) pagaments realitzats pendents 

d'aplicació definitiva 

1. Romanent de tresoreria total 
(1 + 2 - 3 + 4) 

11. Saldos de cobrament dubtós 

111. Excés de finan9ament afectat 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses 
generals (1-11-111) 

INDICADORS FINANCERS, 
PRESSUPOST ARIS 

a) Indicadors financers i patrimonials 

141,05 

24.412,51 24.681,25 

24.412,51 24.681,25 

PATRIMONIALS 1 

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 2016 el 
representa el resultat és d'1,20 

Fans líquids 
Passiu corrent 

Fons 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 pagamento Resultat 1,52 

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 2016 la liquiditat general és de 
1'1,52 

Actiu corrent 
Passiu corrent 

4) ENDEUTAMENT PER HABITANT: Per aquesta entitat aquest indicador no s'escau. 

5) ENDEUTAMENT: Representa la relació entre la totalitat del passiu exigible (corrent i no corrent) 
respecte al patrimoni net més el passiu total de ('entitat. A 31 de desembre ('endeutament és d'un 
0,62. 

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

6) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT:No aplicable. 
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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 1,48 

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. 

El període mitja de pagament a creditors comercials per I'exercici 2016 és detalla a la nota 11.5. 

L(Nombre de dies període pagament x import pagament) 
L Import pagament 

9) PERíODE MITJA DE COBRAMENT: Aquest indicador no s'escau. 

10) RATIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL. 

Per a I'elaboració de les ratios següents s'han de tenir en compte les equivalimcies 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 1,00 0,00 0,00 

ii. Estructura de les des peses. 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA (DGOR) 

D. PERS. / DGOR TRANSFC/DGOR APROV/DGOR Resta DGOR/DGOR 

0,48 0,08 0,00 0,44 

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 0,98. 

Despeses de gestió ordinaria 
Ingressos de gestió ordinaria 
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2.lndicadors pressupostaris 

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. El nivell d'execució 
és d'un 0,9996. 

Obligacions reconegudes netes 
Credits definitius 

2) REALlTZAClÓ 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 0,91 de les obligacions 
reconegudes netes 

Pagaments efectuats 
Obligacions reconegudes netes 

3) DESPESA PER HABITANT: Per aquesta entitat aquest indicador no s'escau . 

4) INVERSIÓ PER HABITANT: Per aquesta entitat aquest indicador no s'escau. 

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. L'esfor~ inversor per l'lnstitut és del 0,01 

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, aixo és, els drets reconeguts 
nets. El nivell d'execució del pressupost d'ingressos és del 1,00. 

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 l' exercici 2016 és de 0,96 

Recaptació neta 
Drets reconeguts nets 

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 + transferEmcies rebudes) 
Total drets reconeguts nets #ib S3 
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4) AUTONOMIA FISCAL: reflecteix 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. Per tant I'indicador no s' escau. 

Drets reconeguts nets (d'ingressosde naturalesa tributaria) 
Total drets reconeguts nets 

5) SUPER.A.VIT (O DEFICIT) PER HABITANT: Per aquesta entitat el present indicador no s'escau . 

c) De pressupostos tancats: 

1) REALlTZAClÓ 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 2016, s'han efectuat tots els pagaments d'obligacions reconegudes 
d' exercicis tancats, pel que I'indicador és un l. 

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

2) 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 2016, s'han efectuat tots els cobraments de drets reconeguts d'exercicis 
tancats, pel que l'indicador és un l. 

Cobraments 
Saldo inicial drets( +modificacions i anul ·lacions) 
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26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS 
S'ajorna la seva aplicació fins els comptes de 2017. 

27. INDICADORS DE GESTIÓ 
S'ajorna la seva aplicació fins els comptes de 2017. 

28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

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. AL TRA INFORMACIÓ 

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 

2016 

INGRESSOS 

TransferEmcies Serveis 

Ajuntament de Barcelona 262.477,03 -
Institut Municipal d'Educació 90.000,00 -
Diputació de Barcelona 16.075,00 -
TOTAL 368.552,03 -

2016 

DES PESES 

Transferencies Serveis 

Ajuntament de Barcelona - -
TOTAL - -
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2016 

PENDENT PENDENT 
COBRAMENT PAGAMENT 

Ajuntament de Barcelona - -

Institut Municipal d'Educació 15.000,00 
EMPRESES DEL GRUP 15.000,00 -

3. Impostos i cotitzacions socials susceptibles d'inspecció 

Són susceptibles d'actuació inspectora tots els tributs i cotitzacions socials a que es troba subjecte 
l'lnstitut per a tots els exercicis que no hagi transcorregut el termini de prescripció que estableix la 
normativa vigent. No s'espera que es meritin passius addicionals de consideració per a l'lnstitut com 
a conseqüencia d' eventuals actuacions inspectores. 

Els comptes anuals de I'exercici 2016 han estat formulats en data 7 d'abril de 2017 pel Consell de 
Govern. 

Ima Sra. Laia Ortiz Sra. Maria Truñó 

Presidenta Directora Gerenta 
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