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MEMORIA SIMPLIFICADA DE L'EXERCICI 2016 

l. ACTIVITAT DE L'ASSOCIACIÓ 

La denominació en castella de I'entitat és Asociación Internacional de 
C iudades Educadores (AlCE), en anglés International Association of Educating 
Cities i en francés Association Internationale des Villes Educatri ces. 

L'Associació és una associació de governs locals sense finalitat de lucre que té 
personalitat jurídica propia . 

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

El seu Codi d'ldentificació Fiscal és G61 045605. 

L' AlCE esta inscrita en el Registre Estatal d'Associacions el dia 26 de setembre 
de mil nou-cents noranta-quatre, amb el núm. 15816/1, figuran t en: 

C lassificació general: ensenyament, formació i investigació. 

L'objecte social de I'entitat és donar compliment deis principis establerts a la 
Carta de Ciutats Educadores, en concret: 

a) Proclamar i reclamar la importanc ia de I'educació a la c iutat. 

b) Posar en relleu els vessa nts educatius deis projectes polítics de les ciu tats 
associades. 

c ) Promoure, inspirar, fomentar, vetllar per I'acompliment deis princ ipis recollits 
a la Carta de Ciutats Educadores (Declaració de Barcelona) a les ciutats 
membres, així com assessorar i informar els membres sobre el foment i 
implantació deis mateixos. 

d) Representar els Associats en I'execució de les finalitats associatives, 
relacionant-se i col'laborant amb organitzacions internacionals, estats, entitats 
territorials de tot tipus, de manera que I'AICE sigui una interlocutora valida i 
significa tiva en els processos d'influéncia, negociació, decisió i redacció. 

e) Establir relac ió i col'laboració amb altres 
agrupacions o xarxes territorials, en especial. de 
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g) Impulsar I'adhesió a l'Associació de ciutats de tot el món. 

h) Impulsar I'aprofundiment del concepte de Ciutat Educadora i les seves 
aplicacions concretes en les polítiques de les c iuta ts a través d'intercanvis, 
trobades, projectes comuns, congressos i de totes les activita ts i inic ia tives que 
reforcin els Iligams entre les c iutats associades, en I'ambit de les delegacions, 
xarxes territoria ls, xarxes tematiques, i a ltres agrupacions. 

L'activi tat de I'entitat esta encaminada a prestar serveis als seus associats, 
compostos ín tegrament per govems locals a nive ll mundial. 

Durant I'any 2016 s'ha treba llat en: 

• L'extensió de l' AlCE a noves ciutats, aconseguint que 25 noves ciuta ts de 8 
pa'(sos s'adhereixin. 

• Donar suport a les d iverses xarxes territoria ls per a la conso lidació de 
l'Associació i accions de difusió per a la seva extensió a territoris on I'A ICE te 
poca o baixa implantació. 

• Organització i suport a les Trobades i reunions de les xarxes territoria ls: REC E 
(Estat Espanyol) . As ia-Pacific, Portuga l, Argentina, Fra n<;:a i Europa del Nord. 

• Donar assessorament i suport als nous equips municipals resulta nts deis 
processos eleclorals. 

• Convocato ria de la Primera edició del Premi Ciutats Educadores abones 
prac tiq ues de convivenc ia i lIiurament del Premi a tres c iutats. 

• L'organitzac ió i partic ipació al XIV Congrés Intemacional de Ciutats 
Educ adores a Rosario , del 1 a l 4 d e juny 2016. L' Associació i la xarxa 
portuguesa van c omptar amb un stand instituc iona l. 

• Ac tualització de la informació del portal de l' Associació i desenvolupament 
de dues sec cions noves (Premi i Dia Internac ional) . Difusió de les activi tats 
les xarxes socials . 

• Encorree de col 'laboracions pel sise exemplar de la c ol 'lecció .~¡tIE~ 
monografics : "Ciutat, convivencia i Educ ació" i traduccions. 
impressió deis butlletins n° 23, 24 i 25. Enviament de 8 News'h llers 
.eleclronics. 

• . 6dició d 'un vídeo sobre el concepte de Ciutat E~~o~.~~~~~~~:::;:~' 
conceptualització d'un vídeo sobre l'Objectiu de Desenvolu 
Sostenible 4 de Nacions Unides, relatiu a I'educació . 
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• Convocatoria del Dio Internacional de la Ciutat Educadora el dio 30 de 
novernbre. Redacció d'un rnanifest deis Alcaldes i Alcaldesses, cerca 
d'adhesions d'organitzacions i experts i organització d'activitats a rnés de 
100 c iutats arreu del rnón. Disseny d'una guia d'activitats, imatge propia de 
la celebració i a ltres elements comunicatius. 

• Difusió periodica de bones practiques (experiencies) vio el Banc 
Internacional de Docurnents de Ciutats Educadores: consultable a l portal 
de I'AICE (www.edcities.org). S'ha prossegui t amb I'enviada de 
"1'Experiencia desfacada". 

• L'exposició itinerant "Ciutats Educadores. Accions Locals. Valors Globals" i 
l'Exposició "Ciutats Educadores: els Principis en acció s'ha mostrat a 
diverses ciutats: Ciudad Real i Girona (Espanya). Per la seva banda, 
I'exposició de la Xarxa Portuguesa s'ha mostrat a Guarda. 

• Organització de seminaris de forrnac ió en Ciutats Educadores 
Governanc;:a Local. a Girona, Lleida i Sevilla, i a Morelia (Mexic) 

• 

• 

Participació a d iverses reunions i esdeveniment in ternacionals per donar 
difusió del treball de les ciuta ts de la xarxa i reclamar la importancia deis 
governs locals com agents educatius: reunió preparatoria d'Hábitat 111 sobre 
Espais Públic (Barcelona, abril) , Congrés Mundial de Ciutats i Governs Locals 
Units (CGLU) (Bogota, octubre) , reunió preparatoria Forum Mundial contra 
la Vio lenc ia i reunió de ciutats de la Toscana (Italia) 

L'atenció a nombroses delegacions de ciutats, experts 
interessats en l' AlCE i les seves activitats. 

estudiants 

A la nota 11.2 es descriuen els ajuts i premis atorgats per l'Associació durant els 
exercicis 2016 i 20 15. 

L'activitat de l' Associació no té un impacte diferencial entre homes i dones. 

Els comptes anuals simplificats han estat formulats en euros amb decimals. 

La moneda funcional de l'Associació és I'euro. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

Els comptes anuals de l' exercici 2016 s'han preparat a partir deis registres 
comptables de I'Associació i es presenten d'acord amb la legislació de la 
Generalitat de Catalunya en matéria de fundacions i associacions: 

- La Llei 4/2008. de 24 d'abril. del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. 
títols I i 111. ¡les seves posteriors modificacions. així com pels articles 51 i 52 
de la Llei 5/2001. de 2 de maigo de Fundacions, que es mantenen vigents. 

- La Llei 21/2014. del 29 de desembre. del protectorat de les fundacions i 
de verificació de I'activitat de les associacions declarades d'utilital 
pública. 

En matéria comptable. l'Associació es regeix pel Decret 259/2008. de 23 de 
desembre. pel qual s'aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les 
associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. i d'acord 
amb les successives modificacions en el seu caso per tal de mostrar la imatge 
fidel del patrimonio de la si tuac ió financera i deis resultats de l'Associació. 

No hi ha hagut raons excepcionals per les quals. per mostrar la imatge fidel de 
I'Associació. s'hagin aplicat altres disposicions legals en matéria comptable i 
d'influéncia sobre el patrimoni. la si tu oció financera i els resultats de 
I'Associació. 

Atenent al que estableix I'article 3 del Pla Comptable de Fundacions i 
Assoc iacions. l' Assoc iació té la condic ió d'enti tat de d imensió redu'¡'da i per 
tant formu la comptes anuals simplificats, en complir-se. a 31 de desembre de 
20 16 i de 2015. dos de les següents condicions: 

• El total de les partides de I'actiu no supera la xifra de 1.000 milers d'euros. 

• L' import del volum anual d' ingressos ordinaris no supera la xifra de 2.000 
milers d'euros. \,\~tS"j.t ~',. 

$ "~ . 
• El nombre mitjá de treballadors empleats durant I'exercici no és s .. riS' '$ 

10. ... :. - ~ ~ ¡¡ -
2.2.- L'rivcipis comptable, ~ ".'"'' ,..... i 

~ _ ........ , .. , ~ 
Per mostrar la imatge fidel. no hi ha hagut raons excepcionals que jush ~I¡jf., " l. I 

falta d'aplicació d'algun principi comptable obligatori. .1.0 .... 0"" 

No s'han aplicat altres principis comptables no obligatoris. per mostrar la 
imatge fidel. 
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? '.l. Asrc-r lE" 'ríli ... ' de la 'al0fr:1ciA i e limrJr ió de la inrnrt 'a 

No hi ha suposades claus, ni dades sobre I'eslimació de la incertesa en la data 
de tancament de I'exercic i, que portin associat un risc important, o puguin 
suposar c an vis significatius en el valor deis actius i passius. 

No hi ha canvis en estimacions comptables que siguin significatius afectin 
I'exercici actual, o que s'esperi que puguin a fectar els exercicis futurs. 

La direcció no és conscient d' incerleses importants, relatives a esdeveniments 
o condic ions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilita t que 
I'entitat continui funcionant norma lment. 

~ c.. '11' (. i, di,] n Ofr'If'C if' 

Els comptes anuals simplificats deis exercicis 20 16 i 2015 s'han formulat d'acord 
amb I'eslructura establerta en el Pla General de Comptabilita t de Fundacions i 
Associacions, havent seguint en la seva e laboració I'aplicació de criteris 
uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetaries, de 
manera que la informa c ió presentada és homogénia i comparable. 

lIi s ' rli ''?t pm iri 

No hi ha elements patrimonials que amb el seu import, estiguin registrats en dos 
o més partides del Balan.;. 

2.ó ')sl, supollals dir ¡"-TI ni per l'Ajunlam'O'nl d" Barcelona 

Determinats costos de funcionamenl necessaris per la realització de I'activitat 
de l' Associació són suportats directament per l' Ajuntamenl de Barcelona amb 
carrec als seus pressuposlos anuals de despeses. Els esmenlals costos 
corresponen principalment: 

o Cessió d'espais, equips informalics i mobiliari. 
o Personal cedit. 
o Subministramenls. 
o Serveis informatics . 

A lés que l' Associació no disposa de la valoració deis esmenlals costos i que el 
registre comptable deis maleixos implicaria alhora el reconeixement d'un 
ingrés per subvenció i per la nI no modificaria les principals masses patrimonials, 
l'Associació no els ha registral en els comples anuals simplificals. 

, . 
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3. APLlCACIÓ DE RESULTATS. 

El Comite Execu tiu formula la següenl proposta d'aplicació deis excedents de 
I'exercici de 2016, a l'Assemblea General ordinaria: 

Base de repartimenl: Import 

Excedent de l' exerc ici."""."."" "" .. " .. "."" 95.284,63 

Tolal""", ."""" .. ,., .... .. . 95.284,63 

Aplicació: Import 

A Excedents d' exercic is a nteriors." .... "".""" " .. """".""""".",, 95.284,63 

Tolal. .................................................... . 95.284,63 

El resultat de l'Exercici és net d' impostos. 

L' impost meritat de I' exercici és de 597, 15 (veure Nota 9). 

4. NORMES DE REGISTRE Y VALORACIÓ. 

Els c riteris comptables aplicats en relació a les diferents partid es són els 
següents: 

4 1 In .• trumenls financers 

Actius financers 

La totalitat deis actius financers de l' Associació es classifiquen en la categoria 
de a cost amortitlO!. 

En el balan.:;:, els actius financers es classifiquen entre corrents i no corrents en 
funció de que el seu venciment sigui menor/igualo superior a dotze mesos. 

Corresponen a Préslecs i comples a cobrar. Són actius financers no derivats els 
cobraments deis quals són fixos o determinables no negocial s en un mercal 
actiu. Després del seu reconeixemenl inicia l, es valoren al seu "cost amortitlO!", 
util itlOnt per a la seva delerminació el melode del "tipus d'inleres efecliu" . 

• • 
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Per "cost amortitza!", s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer 
menys els reemborsament de principa l i corregit (en més o en menys, segons 
sigui el cas) per la part imputada sistema ticament a resulta ts de la d iferencia 
entre el cost inic ial i el c orresponent va lor de reemborsament a l venciment. En 
el c as deis ac tius financ ers, el c ost a mortitzat inclou, a més les c orreccions al 
seu valor motivades pe l deteriorament que hagin experimenta!. 

El tipus d' interes efecliu és el tipus d'actualització que iguala exaclament el 
valor d'un instrument financer a la totalitat deis seus fluxos d 'efecliu estimats per 
tots els conceptes alllarg de la seva vida romanen!. 

Els dipósits i fiances es reconeixen per l' import desemborsat per fer front a ls 
compromisos contractuals. 

Es reconeixen en el resu lta t del període les dotacions i reversions de provisions 
per deteriorament del va lor deis aclius financers per d iferencia entre el valor 
en llib res i el va lor actual deis fluxos d'efectiu recuperables. 

Passius financers 

Els passius fina ncers es classifiquen conforme a l contingut deis acords 
contraclua ls pactats i tenint en compte el fons económico 

Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren a l seu 
valor nominal. 

Classific ac ió de deutes entre c orren! i no c orrent. En el balan<;: adjunt, els 
deutes es classifiquen en func ió deis seus venciments, és a dir, com a deutes 
c orrents aquells amb venciment igual o anterior a dotze mesos i c om a deutes 
no corren ts els de venciment posterior a l' esmentat període. 

La baixa d'un passiu financ er es reconeix qua n I'obligació que genera s'hagi 
extingit. 

L' Associació classifica la totalitat deis seus passius financers en la c ategoria de 
passius financers a cost amortitza!. Es valoren inicialment pel seu valor 
raonable, que, Ilevat que hi hagi alguna evidencia en contra, correspon al 
preu de la transacció. 
I ., 

'En postériors valoracions es valoraran a cost amortitzat, comptabilitzant els 
ir'íteressds meritats en el compte de resultats aplicant el metode del tipus 
d'interes efecliu, amb excepció deis passius financers a pagar amb v .~~ 

no superior a un any que es continuen valorant pel seu valor roo ~t qu3:rn;,'t. 
I' efecte de no aclualitzar els fluxos d'efecliu no sigui significa tiu . 18 ~, 

~ :\ 
~ ~I' - ;:: 
$ E 
S "~ •• , .... ::' 
.~ , .... , ..... , '" 

\ .... ' ...... ~ •. ~~ . 
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Els instruments financers que l'Associació c lassifica en aquesta categoria 
corres ponen a debits per operacions comercials corresponents a ls saldos 
creditors per prestacions de serveis i partides a pagar per operac ions no 
comercia ls (entre d'al tres saldos amb el personal) . 

Els saldos de deutors. creditors, clients i proveYdors, contrets en moneda 
estrangera i no cancel 'lats, es comptabilitzen pel contravalor en euros, lIevat 
que segons el principi d'importancia rela tiva, no mereixi variar el va lor 
c omptable, o existeixi asseguran<;:a de canvi. 

Contravalor en euros en el moment de la inc orporació al patrimoni o S'aplica el 
del c ost real a l dia de la liquidació de I'operac ió. 

Si són positives, en tant que el deute no hagi esta t cancel·lat, s'anota en el 
Compte 768 (Diferencies Positives de Canvi). 

Les possibles d iferencies de canvi negatives en adquisicions a credit, es 
registren directament en el Compte 668 (Diferencies Negatives de Canvi) . 
Durant I'exercici s'han comptabilitzat per aquest concepte 173,35 euros (76.49 
euros en 20 15). 

4. . 1r 'l' 

L' impost sobre benefic is es calcula en func ió del resultat de l' exercici 
considerant les diferenc ies existents, si n' hi hagués, entre el resultat comptable i 
el resultat fiscal (base imposable de I'impost) i d istingint per a aquestes el seu 
carácter de permanents o temporals a efectes de determinar I' impost sobre 
societats acreditat en I' exercici. 

L'Associació compleix amb les condicions per acollir-se al regim d'exempció 
parcial previst a la Llei de l'lmpost sobre Societats, i no está acollida al regim 
fiscal especial regulat per la Ilei 49/2002, de 23 de desembre, d'entitats sense 
ánim de luc re i pel Reg lament que la desenvolupa (RD 1270/2003), ~P--...... 
d'octubre. 

4.4.- Ingress0s i despese~ 

En general, tots els Ingressos i Despeses, així com els interessos per ells 
es comptabilitzen en el moment del seu meritament, és a dir, quan es Upa1~I~It::':~" 
el corrent real de béns i serveis que els mateixos 
independencia del moment en qué es produeixi el corrent monetari o i 
derivat d'ells. Concretament, els ingressos es calc ulen al va lor raonable 
contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns Iliurats i els 
serveis ,Deixats al marc ordinari de I'activitat, dedu·¡'ts descomptes i impostos. 

,',. ¡ . 
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Els ingressos inclosos dins de I'epígraf "Vendes i prestacions de serveis" 
corresponen en la seva totalitat a les quotes rebudes per par! de les ciutats 
que formen part de l'Associació. 

Les transferencies corrents rebudes d' administracions públiques per a contribuir 
al finan<;:ament de les operacions es registren pels imports rebuts, que 
coincideixen amb el valor raonable. 

Les provlslons es reconeixen comptablement quan l' Associació té una 
obligació present, sigui legal, contractual, implícita o tacita, com a resultat 
d'un fet passat, resulti probable que comporti una sorlida de recursos que 
incorporin benefi cis futurs per a cancel 'lar I'obligació i es pot realilzar una 
estima c ió fiable del seu impor!. 

Les subvenc ions, donacions i Ilegats no reintegrables es comptabilitzen com a 
ingressos directamenl imputats al pqtrímoni net i es reconeixen en el compte 
de resultats com a ingressos sobre una base sistematica i racional de forma 
correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte 
de la subvenció. 

Les subvencions, donacions i lIegats que linguin caracter de reintegrables es 
registren com a passius de I'enlitat fins que adquireixen la cond ició de no 
reintegrables. 

¡I Tr'ln J" lon~ ~nlr ri:lrt- "inrullJdlO'S 

Les Iransaccions entre parts vinculades es realilzen segons el seu valor de 
mercal . 

5. ACTlUS FINANCERS 

El valor en lIibres de cada una de les categori es d'actius financers, és la que~..,· ~"!" ...... 
delalla a continuació: \"m " 

Classes Credits derlvats i allres 
Cate orla 

2016 2015 

Actius financers a cost amortitzat 145.364.50 472979.68 

TOTAL 145.364,50 472.979,68 

'~6('\ 
~ : 

;: § ;: 
,,;. "I"te_ i· 
,~ "~r iV, 

\ .... 1 ....... ,. ,,I¡;' 

··.o.~o"P 
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El desglossament deis actius financers a cost amortitza t és el següent: 

2016 2015 

Usuaris i deutors per vendes i prestac ions de serveis 11 4.558,20 83. 109,30 

Deteriorament de valor de c redits per op. 

Comerc ia ls (52.393,70) (35. 129,62) 

Altres deutors (veure Nota 8) 83.200,00 0,00 

Imposicions a termini 0,00 425.000,00 

Total 145.364,50 472.979,68 

El moviment de la provisió per deteriorament de c redits ha esta t el següent: 

2016 2015 

Saldo Inic ial 35. 129,62 41.468,00 

Retrocessió p rovisió (nota 11 .6) (1 8.127,50) (1 9.657,50) 

Dotació provisió (nota 11.6) 35.39 1,58 13.319, 12 

Saldo final 52.393,70 35.129,62 

El moviment reg istrat als exerc icis 2015 i 2016 de I' epigraf usuaris, patrocinadors 
i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar ha estat el següent: 

1.1.16 Augmenls Disminuclons 31 .12.16 

Usuaris, patroc inadors i deutors de 

les activitats i altres comptes a 

c obrar 48.062,67 337.778.94 (240.394, 12) 145.447.49 

1.1.15 Augments Oismlnucions 31.12.15 

Usuaris, patrocinadors i deutors de 

, les qctivitats i altres comptes a 

. 1 cobr9r 166.651,79 297 . 181,48 (415.770.60) 48.062.67 
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6. PASSIUS FINANCERS 

El va lor en Ilibres de cada una de les categories de passius financers es 
desglossa en el següent quadre: 

r 16.898.76 12.982,72 
____ 0_ 

Els deutes de I'Associació esta n compostos íntegrament per partid es 
englobades a I'epígraf "Creditors varis" i "Personal" i el seu venciment es 
produira durant I'any següent al tancament del present exercici. 

Informació sobre el període mitja de pagament a proveidors. Disposició 
addicional tercera . "Deure d' informació" de la Llei 15/2010, de 5 de julio!. 

El període mig de pagament a prove'¡'dors en I'exercici 20 16 és de 17 dies (11 
d ies a I'exercic i 2015). 

7. FONS PROPIS 

Veure el moviment de I'exercici a I'estat de canvis en el patrimoni net 
simplificats. 

No existeixen desemborsaments pendents, ni aportacions no dineraries, ni 
aportacions rebudes per compensar pérdues d'exerc icis anteriors. 

- L' Ajuntament de Barcelona per import de 83.200 euros, que a 
desembre del fO 16 esta pendent de cobrament (es va cobrar el dia 10 de 
gener de 20)7) (80.200 euros a I'any 20 15 que es van cobrar el dia 4 de 
novembre de 20 15). 
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Aquesta subvenc ió s'ha concedit amb corree al pressupost de I'any 2016 d' 
aquesta entitat, havent-se complert totes les condic ions associades a la 
subvenció durant el present exercic i, junt amb les seves des peses associades, 
pel que s'ha registra t al compte de resultats íntegrament. 

La final itat de la subvenció és ajudar a cobrir les despeses corrents de I'exercic i. 

9. SITUACIÓ FISCAL 

L'Associació compleix les condicions per acolli r-se a l regim d'exempció parcial 
de I'art n° 109 i següents de la L1ei de l' 1m post sobre $ocietats i no es troba 
acollida al regim fiscal de la Ilei 49/2002 de vint-i-tres de desembre. 

Es procedeix a ajustar la Base Imposable de I'impost com a diferencies 
permanents els ingressos (corresponents a quotes aportades pels associats i les 
subvencions destinades a donar compl iment a I'objecte socia l) i les despeses 
imputables a les activitats exemptes. 

Concil iació de I'lmport Net d' lngressos Despeses de I'Exerc ic i amb la Base 
Imposable de l' Imposat Sobre Benefic is 

, ; '. > 
.' .'Ji. Augments Di$m!Dl!ciQlll. 

Resultat comptable 95.284,63 
Impast sobre societats 597,15 
Diferenc ies permanents 24 1.489,93 334.983, 10 
Base imposable (resultat fiscal) 2.388,61 
% gravamen 25% 
Quota a ingressar 597,15 

Com a conseqüencia, entre d' altres, de les diferents possibles interpretacions 
de la legislació vigent, podrien sorgir passius addicionals com a resultat d'una 
inspecció. En tot cas, e ls membres del Comite Executiu consideren que aquests 
passius, cas de produir-se, no afec tarien signific ativament als Comptes Anuals 
Simplificats. 

L'Associbció té oberts d'inspecció per les autoritats 
prescrits deis principals impostas que Ii són apl icables. 

exercicis no 
~'!!'!'IIII .... 
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Els imports que figuren en el passiu del balan<;: d e I'entitat pendents de 
pagament a la Hisenda Púb lic a corresponen, princ ipa lmenl. a I'import 
pendent de pagament a la Seguretat Social i a la Hisenda Pública en 
concepte de retencions per IRPF. 

10. PROVISIONS A CURT TERMINI 

Amb data 31 de gener de 2016 es fa efectiva la provisió per un import de 
926,97 euros (epigra f de persona l) . 

11. INGRESSOS i DESPESES 

. I J In'"" ~ nn I'nrnn"'l rol ,...,... r 

Als exerc icis 201 6 i 20 15 no s'ha n acredita t des peses d' aquest tipus. 

,. I 1111 • ~ - IJ • 

A I'exercici 201 6 es va convocar la primera ed ic ió del Premi Ciuta ts 
Educadores i les c iutats guanyadores van ser Espoo (Finland ia ), L'Hospita let de 
Llobregat (Espanya) i Saha-gu (Repúblic a de Corea). La suma d e I' import del 
Premi és: 9.500€, a I' any 2015 no es va produir cap des pesa d'aquesta natura. 
Es troben registrats a I' epígraf d 'a ltres desp eses d 'explotac ió . 

11, . pr Ii. iOI mer t 

L' import de 7.356,1 2 euros que figuren a la partida d' Aprovisionaments del 
compte de resulta ts, esta c ompost íntegrament per la partida de "Treballs 
realitzats per a ltres empreses" que es corres pon a mb els treballs facturats per 
assessories externes i serveis administratius (7.319,82 euros en 20 15). , . 
11.4 Sou. i '-11'1[is i carr<'gues ocial 

Aquesta p artida inclou les següents despeses: 

Sous i Solaris 
Seguretat Social empresa 
Tota l 

2016 
30.570,68 

9.752,16 
40.322,84 

2015 
30.268,00 
9.7 18,74 

39.986,74 
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El desglossament de la partida del Compte de Resultats, "Serveis exteriors" és el 
següent: 

626 Serveis bancaris i similars 
629 Altres serveis 
Total 

2016 
1.703.73 

141.224,31 
142.928,04 

2015 
1.242,34 

92.166,99 
93.409,33 

Nota: Dins d'aquestes partides s'inclouen les despeses incorregudes per suports 
a Xarxes Territoria ls corresponents a I'exercici 2016 i 2015. 

1 1 ~ ,. rOUl' oele""r ... " , nr 1 vorrc..rio de provlsion pur opmac ion s de 1 ~ 
~,. J: .:l_' 

Durant I'exercici 20 16 s'ha registrat una variació per deteriorament de saldos a 
cobrar de cl ients amb corree a aquest epigraf per imporf de 17.264,08 euros. 
(veure nota 5) (abonament de 6.338,38 euros en 20 15). Addicionalmenf, 
s' inc lou una pérdua de c lients no deteriora ts per import de 15.318,00 euros 
(28.553,00 euros a I'exerc ici 2015). 

\111 s iuft s 

Durant l' any 20 16, inclou uns ingressos extraordinaris per import de 770,00 euros 
que corresponen a quotes de c iutats cobrades d'anys anteriors. 

Durant I'any 20 15 no hi ha cap tipus de ingressos extraordinaris. 

12. APLlCACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS 1 D'INGRESSOS A FINALlT 

12.1 Bén~ i dI' ·t~ de la dot'lció del fon~ .ocial 

No s' ha dotat fons social 

12.2 Destinació a finalitats fundacionals del percentatge lF'galment 

D'acord amb I'article 333-2 de la Llei 4/2008, del Llibre tercer del Codi civil de 
Catalur.lya, l' associació ha de destinar a lmenys el 70% de les rendes i deis 
altres ingressos nets anuals q ue obtingui a l compliment de les finalita ts 
fundac1l9nals. 

L' Assoc;:iació destina la totalita t deis ingressos obtinguts en les seves operacions 
a l compliment de les seves finalitats estatutaries, 
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13. INFORMACIÓ SOBRE MEOI AMBIENT 

L' Associació compleix amb la norma tiva mediambiental i de millora del medi 
ambient, aplicant els requeriments que Ii són exigits en el desenvolupament de 
les seves activitats . 

No es preveuen contingencies, indemnitzacions ni a ltres riscos de caracter 
mediambiental en els que pugui incórrer l'Associació que siguin susceptibles de 
provisió. 

14. OPERACIONS AMB PARTS VINCULAOES 

A partir de rexercici 2009, a requeriment del Ministeri d 'Economia i Hisenda, i 
més concretament de la Intervenció General de l'Administració de rEstat, 
malgrat ser una organització independent, pel fet d'estar finan<;:ada de forma 
significativa per rAjuntament de Barcelona, passa a integrar el grup 
d'empreses i institucions municipals, referent a controls economics financers. 

Les operacions desenvolupades entre l'Associació i el g rup d'empreses 
integrades per l'Ajuntament de Barcelona a l present exercici han estat: 

- Conveni de col 'laboració Ajuntament de Barcelona: aportació de 83.200 
euros (80.200 euros a I'any 2015), aquest import está pendent de cobrament a l 
tancament de l' exercici. (Nota 5 i 8). 

- Ajuntament de Barcelona: Treballs realitzats d'impremta per un valor de 
3.080,05 euros IVA indos (3.706,11 euros al exercic i 20 15) i d'aquest import no hi 
res pendent de pagar a l tancament de I' exercici (No hi ha res pendent del 
tancament de I'exercici 20 15) . 

Addicionalment, tot i com s'indica a la Nota 2.6 determinats costos són 
suportats directament per l' Ajuntament de Barcelona. 

Durant I'exercici 2016 i 2015, ni el personal d irectiu ni els membres de l' organ 
de govem de l'Associació han rebut cap mena de retribució de l'Associació. 

Durant l ' exercici 20 16 i 2015, ni els membres de l' organ de govem ni el personal 
directiu de l' Associació han rebut bestretes ni se'ls ha atorgat c redits; tampoc 
s' han contret al seu favor obligacions en materia de pensions ni s'han satisfet 
primeS' ~ ' asseguran<;:a de vida de les que resultin ser beneficiari~,_ . han estat 
assumides obligacions per compte d'ells a titol de garantia . \,\~lS " 

!~6r\ 
~ :-
- ~ ! ¡: 
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15. ALTRA INfORMACIÓ 

. '5 . ' -'Ianlillr Mltjnnn 

El nombre mitja de persones ocupades e l 2016 i 201 5 per l' assoc iac lo es 
detalla tot seguit, distribuH per ca tegori es professiona ls i desglossat per sexes: 

2016 

Categories professionals 
• Tecnics 

Tolal 

2015 

Calegories professionals 
• Tecnics 

Tolal 

Pel que fa al Comite Executiu: 

Homes 
1,00 

1,00 

Homes 
1,00 

1,00 

Dones 
0,00 

0,00 

Dones 
0,00 

0,00 

Tolal 
1,00 

1.00 

Total 
1.00 

1.00 

A l' Assemblea General del dia 2 de juny de 201 6 es van renovar els carrecs i es 
va inc orporar la c iutat de Morelia (Mexic ) i les ciu tats de Granollers, Lisb oa , 
Lomé i Tampere van renovar e l seu mandat. Per a ltra banda es van registrar les 
baixes c om a membres del Comite de les ciu tats de Guadalajara (Mexic ) i 
Lokossa (Benín ). La ciutat de Casc ais (Portugal) , també es va inc orporar com a 
membre associat donat que ac ollira del XV Congrés Internacional. 

A I'any 201 5 no es van prod uir canvis en la composició de l' organ de govern . 

15 ,3 ,6,ulorilzacio'ls del Comile Exec uliu 

Durant I'exercici 20 16 no s' han dut a terme operadons que hagin 
d' autorització del Protectora t de Fundacions i associacions. Tampoc 
operacions d'aquesta mena procedents d'exerc ic is anteri ors. 

15.4 F >Is Posterior' 

Entre el 31 

',. . 
. . 
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16. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

La practica totalitat deis ingressos i despeses s'han produ'lt per la mateixa 
activita t de prestar serveis a ls seus associa ts, compostos íntegrament per 
governs locals a nivell mundia l. 

Aquests cornptes anuals han estat formulats el 24 de mare;: de 20 17, dins del 
termini establerl en I'article 333-9 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril. del Llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya. 

Vist-i- lau: 
El President-delegat de l' Assoc iació 
Internacional de Ciutats Educad 

Sr. Mi el Essomba Gelabert 

La Secretaria de l' Associació 
Internacional de Ciutats Educadores 

Sra . Marina Canals Ramoneda 
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