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Pare 
de Salut 
Barcelona 

Sra. Bibiana Casado 
Direcció de Serveis de Consorcis i Fundacions 
Ajuntament de Barcelona 

P<;a. de Sant Miquel, 4 aa planta 

Benvolguda senyora, 

Adjunt li fem arribar els comptes anuals auditats de 2011 del Consorci Mar Pare 
de Salut de Barcelona (Pare de Salut Mar), per tal d'incorporar-Ios als seus 
arxius. 

Cordialment 

Barcelona, 20 de juny de 2012 

3 Edifici Hospital del Mar, Planta 10 
co Passeig Marítim, 25/29 I 08003 Barcelona I Telefon 932 483 074 I Fax 932 483 263 
~ www.parcdesalutmar.cat 
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INFORME O'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 

Al Consell Rector del 
CONSORCI MAR PARC DE SALUT 
DE BARCELONA 

Hem auditat els comptes anuals del Consorci Mar Pare de Salut de Barcelona, que 
comprenen el balan~ a 31 de desembre de 2011, el compte de perdues i guanys, I'estat de 
canvis en el patrimoni neto I'estat de f1uxos d'efectiu, la memoria deis Comptes Anuals i la 
liquidació del pressupost corresponents a I'exercici anual finalitzat en aquesta data. La 
Direcció del Consorci és responsable de la formulació deis comptes anuals. d'acord amb el 
marc normatiu d'informació financera aplicable a I'entitat, que s'identifica en les notes I i 2 
de la memoria adjunta i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté. 
La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats eomptes anuals en el 

. seu eonjunt basada en el treball realitzat d'aeord amb la normativa reguladora de I'activitat 
d'auditoria de comptes vigent a Espanya, que requereix I'examen, mitjan~ant la realització 
de proves selectives, de I'evidencia justificativa deis comptes anuals i I'avaluació de si la 
seva presentació, els principis i criteris utilitzats i les estimacions realitzades, estan d'acord 
amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació. 

l. El Consorci manté imports pendents de cobrament procedents del Servei Catala 
de la Salut per un total de 66.709.005 euros, deis quals es troba dotat un 
deteriorament per 5.009.29 I euros. Aquests imports inclouen un total de 
5.769.714 euros corresponents a subvencions de capital del període 2008 a 2010 i 
56 milions d'euros (27 milions en I'exercici 20 I O), corresponents als pactes per la 
concertació de serveis prestats. Segons ens ha estat manifestat, el registre 
d'aquests imports respon a les quantitats reconegudes per I'administració en 
l' Annex 2 del Pla Estrategic i d'Empresa 2008-2012 del Conveni entre 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per a la 
creació del Consorei Mar Pare de Salut de Barcelona, de 27 de gener de 20 I O, 
aprovat en l'Aeord de govern 110/20 I O de 26 de gener i publicat al DOGC número 
5555 de 28/1/20 I O, així com en la Llei de Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per I'exercicl 2011. 

Per a les esmentades quantitats no ens consta el seu reconeixement formal per 
part del Servei Catala de la Salut al tancament de I'exercici, si bé tal com s'indica a 
la nota 20 de la memoria, amb data 3 d'abril de 2012 la Generalitat de Catalunya ha 
aprovat en sessió de Govern, I'autorització a l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, a traves del Departament de Salut i el Servel Catala de la Salut, per a la 
formalització d'un conveni de col iaboració amb el Consorci per fer front al deute 
d'aquesta entitat corresponent al període 2008-20 I 1, que estableix que el 
Departament de Salut, a través del CatSalut, realitzara una aportació de c " ~ 
Consorci fins a un import maxim de 36.174.811,54 euros, així com el e ~~ <='0 
d'estudiar conjuntament els mecanismes de relació amb l'Ajuntament i I C' ' pú~~~ ~\ 
de Barcelona per eixugar el deute que no reconeix I'esmentat convenio : t ~~~l (~ 

. U • CN . «111'·" . 11'1 , '\ ....., Ihlf\. unl -./ . ,.' . ...J I 
U) E l1f1.'lCElONi\ 0 (") I 

' \ el ~1 ' ." .l;, 

.~<.9 l~ 2 l:f,fl 
:, .. i)~ .~'~ 
'\ :? ,o/". ~ ~ 
~~d~ll'Of6 c.<J' ~\. 

~--



2. Tal com s'indica a la nota 9.1.3 de la memoria adjunta, es troba registrat un saldo 
deutor amb l'lnstitut Catala d'Assistencia I Serveis Socials per import de 1,5 
milions d'euros deis quals 771 milers d'euros corresponen a una factura pel servei 
de reconversló de la lIarga estada de I'ICASS per la població ates a als CAEMIL, tal 
com es descrlu en el D.O.G.C número 5722 de 27.09.2010, acord GOV/245/2009 
de 22 de desembre, i un Import de 782 milers d'euros correspon a la facturació del 
20 I I per aquest mateix concepte. En el transcurs de la nostra actuaci6, no hem 
obtingut el reconeixement formal d'aquests imports per part de l'lnstitut Catala de 
d'AssistEmcia i Serveis Socials. 

3. Segons s'indica a la nota 21 I'entitat té presentats contraavals per import de 5.412 
mllers d'euros davant [a Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona per respondre 
d'uns préstecs sol ilcitats per la Fundació IAT a l'Administraci6 de ['Estat. La 
Fundació es traba en situaci6 concursal i si bé el Consorei va sol 'licitar el retorn 
deis avals corresponents als préstecs ja pagats per la Fundaci6 per import de 2.465 
milers d'euros en data 3 de marr; de 20 I 1, a la data d'emissi6 d'aquest informe no 
havia obtingut resposta satisfactoria a la devolució sol -licitada. El Consorci no ha 
realitzat una estimaci6 de les possibles contingencies que es podrien derivar 
d'aquesta situació, per avaluar la necessitat de dotar una potencial provisió per 
riscos. 

Segons la nostra opinió, excepte pels efectes de les excepcions esmentades en el 
paragrafs I al 3 anteriors, els comptes anuals de I'exercici 20 I1 adjunts expressen, en tots 
els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del 
Consorci Mar Pare de Salut de Barcelona a 31 de desembre de 20 11, així com deis 
resultats de les seves operacions i deis seus fluxos d'efectiu corresponents a I'exercici 
anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació 
financera que resulta d'aplicació i, en particular. amb els principis. i eriteris comptables i les 
regles i normes pressupostaris en ell continguts. 

Sen se que afecti a la nostra opinió d'auditoria, cal fer esment deis fets següents: 

• Tal i com es detalla en el punt 12 de la memoria adjunta, I'entitat manté una 
provisió per tal de cobrir els possibles impactes derivats de la sentencia del 
Tribunal Suprem de 23 de marr; de 2011, en relació a la retribució de les guardies 
mediques, pel que fa a les reclamacions judicials interposades flns a la data de 
formulació. Per a I'estimació de les possibles reclamacions, no s'ha dotat cap altra 
provisió, ja que en el mes de juliol 2006 es va signar un pacte individual d'eficacia 
limitada en relació a aquest concepte, que en I'exercici 2008 es va tra.slladar al 
Conveni Col -Iectiu de I'IMAS (sobre el qual es subroga el Consorci). 
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• Tal com s'indica a les notes 9.1.3 i 11.3 de la memoria es troba registrat un saldo 
deutor amb la Universitat Pompeu Fabra per 6,7 milions d'eiJros, corresponent a 
previsions de facturació a realitzar a la UPF per la inversió a realitzar en I'edificj de 
l'Escola de Infermeria, en funció del conveni signat en data 14 de desembre de 
2007 que preveu la voluntat de les parts que aquesta Escola quedi adscrita a la 
Universitat Pompeu Fabra. La contrapartida d'aquest saldo deutor es troba a 
I'apartat del Passiu de "Periodificacions a curt termini". L'execució d'aquests 
imports resta subjecte a I'efectiu acompliment en el futur del conveni entre 
ambdues entitats . 

• En relacló a la situació financera del Consorci, cal fer notar que aquest va succeir a 
l'lnstitut Municipal d'Assistencia Sanitaria (IMAS) en la provisió de serveis sanitaris 
públics i assumint la posició jurídica d'aquest mitjan~ant la subrogació universal en 
tots els seus drets i obligacions, assumint els resultats negatlus generats en 
I'exercici 20 I O i anteriors per I'IMAS, en impart de 42,1 milions d'Euros, així com 
també un fons de maniobra negatiu. Com a conseqüEmcia d'aquest fet i les propies 
activitats del Consorci, aquest presenta un fons de maniobra negatiu a 3 I de 
desembre de 20 II de 43,6 milions d'euros. No obstant aixo, I'entitat ha rebut 
aportacions patrimonials que permeten que el Patrimoni Net presentí un saldo 
positiu de 85,3 milions d'Euros. Així matexi, en I'analisi d'aquestes magnituds, cal 
considerar les partícularitats del sector sanitari concertat amb I'administració, 

Barcelona, 10 d'abril de 2012 COL·LECI .' '. 
DE CENsORS JUllATS 
DE COMPres 
DEq1)1W~YA , . 

'.' 
Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L. 
N° ROAC 50206 

MOl'nbre exercenr: 
FAUIto"CASAS 
AUdllors • 

A/lCon.ultor:t, S.l. 
1 2012 ,,'""-

COPIA GIIA111~A 20/12/06693 .......... 
1I1fottno fubj·· ••• • ••• ••• •• • 

• ""e/de;, 4c;l~ .,~ lo~ C1(,1b~ti • • 
u~, cr.\H:I.tor1.l ti dqJ t~t fofÓ1 dr1'~ 

.~, Qt(l~t I~~~°':}f~ -Plov., p~, 
• •• ,. •• •• •• •• • Oll, d' , da fu"o " ......... . 

A/l indepemlell¡ member Or 
BK.R 
'" 1 E 11 14 A T i o rt A l 

Mr?ml¡cr Clf rJ-"QM - Elll'OpCal1 FO/)IlC!u!iO/J {or (!lIu[it)' MallClgement 
Pau CIHr;s, 94. 011010 Bnl'cl!lonll, Tel. 902282830. fax ')33026596. www.(aUl'ól·caS¡l$.cOlll 

Barcelona Madrid Manl'csa 
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COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2011 

, " 

BALANc;OS DE SITUACIÓ AL 31'DE.DESEMBRE DE 2011 12010 . " 

COMPTES DE PERDUES 1 GUANYS ~ORRESPONENTS ALS EXERCICIS 
ANUALS ACABA T$ EL 31 DE DESEMBRE DE 2011 12010 

, ' .... ~-_ . . . - -_ ....... . 

ESTATS ,DE CAN VIS EN EL PATRIMO~H NET CORRESPONENTS ALS 
EXERCICIS ANUAL S ACABATS EL 31 DE DESEMBRE 201112010 

ESTATS DEFLUXOS " D~EFECTIU CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 
ANUALS ACABA T8 EL 31 DE DESEMBRE 2011 1 2010 

LIQUIDACIÓ DEL 'PRESSUPOST -DE L'EXERCicI 2011 

MEMORIA ANUAL DE ~'EXERCICI 2011 
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BALAN<;OS DE SITUACIÓ AL 31' DE 
DESEMBRE DE 2011 12010 



CONSORC) MAR PARC DE SALUT DE BARCEl,ONA 
EXERCICI TANCAT A 31.12.2011 

nALANC DE SITUACIÓ 

ACTlU 
Notes de 

la Memoria 

A) ACT/ll NO CORRENT 
1. Immobililzat IlIIallgibJe 

6. Altre r~mobjlíl2al In~angible 
11. Immobilitzat Material 

l .. Terrcnys i COllstruccions . 
2. InslaHaciollS Tecniques . 
3 .. Immobilitiat en curs i avall!,:aments 

IV. Jnvcl'slolls d'Empreses del gmp i associades a lf{/rg tel'tltilll 
l. Tnslruments de Patrimoni 

n-A CTlU q>I{RENT 

1I. Existencie.s 
l. Comercials 
2. Matcrics Pri;n~res j altres ap~rvisionaments 
3.-Productes en curs . . 
4·. Productes Acabats 

JII. Deutors comercials i a.ltres comptes 'a cf!b~ar 
l. Client.s per vendes i prestacions de serveis 

. 2. CI ients, enlpreses del grup. i Elssociades . 
••• . }.)C!lI.Q"rS (liY~r~p.s '. ..... ---. __ .. • . , --1- ,_ .-- ._--.. -.. 

4. Personal 
IV. lJ"JersiOIl$ empreses del grup ; Ilssoc1ades a cnrt termini . 

~. Credits El emprcses 
V. Illverslotls jillanceres a Cllrt termilli 

2. Credits a emprcses 

VII. Eleetill i (litres (lCtillS ¡Iqllir!s eqllivalellts 
1. Tresoreria -

rOTAL ACTIU lA+B) : 

'. 

'. 

Excrcici 

· 2011 

201.093.708,95 
518.046,71 

. 518.046,72 
200.040.012,46 
147.512 .. 829,77 
'22.219.040,57 
30.30g.1~2,12 

535.639,77 
535.639,77 

115.485.253,82 
3.517.27.0,59 

. 2.477.556,97 · 

779.646,56 
16.62],27 

243.44'5,79 
110.535.480,24 . 
84.309.513,62 

0,00 . 
26.225.821,62 

139,00 
383.328,91 
383.328,91 

0,00 
0,00 

1.049.174,08 
1.049.174,08 

316.578.962,77 

i 

Exercici 

2010 

201.830.899,43 
418.497,94 
418.4~7,94 

200.560.394,44 
135.478.728,74 
23.305.415,36 
41.776.250,34 

.852.007,05 
852.007,05 

118.376.455,85 . 

3.621.789,57 
2.332.286,11 
1.041.123,66 

16.361,46 
232.018,34 

112.114.]]8,93 
98.360.127,02 
4.502.858,61 
9.251 .. 143,30; 

'. 0,00 
383.328;91 
383.328,91 

1.416./.58,30 
1.416.158,30 

84/.050,14 
841.050,1~ 

320.207.355,28 
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I'ATRIMONI NET I PASSIU 

A) PATRIMONI Nl!~T 

A-I) Fons propis 
l. Patl'imOlli 

Fons Social 
ratrimoni rehut cn adsclipció 

Patrimoni rehut en ccssió 
Patrilllolli Iliural en cessió 

111. Re.\·erves 
2. Allres Reserves 
V. Resultat.f exercicis allteriors 

1. Romanent 
2. Resu1tats negalius d'exercicis anteriors 

Vl/. Resultat iJe ['e:cercicl 
A--2) Ajustos per canvi de Valor 
I~. Opcrnciol1s de Cobel1ura 

11--.') SI4/lVImciotls r!0flaciolts i lIegais rebll1s , 
B) PASSIU NO CORRENT 
L Prov;s;OIIS a Ilarg lermill; 

l. Obligacions per préstecs a Ilarg termini al personal 
JI Del4les a llarg ter",;I'; , 

2. Deutes 8mb entitats de crCdIt 
3: Creditors per arrendament linancer 

4. Derivats . 
5. Allres passius financers 

C) PASSlU.CORRENT .. 
l/l. De~lteli a Cl/rI termill; .. 

2. Deules amb ~ntitats de credit 

3. Creditoi's per arrendament fínallcer . . 
4. Derivals 

5. Allres passius finance!'s 

V. erMitar!.' comercials i a#res cOlllpfes a paga/' . 
I. Proverd9rs 
2. jlroverdors,em'preses del grup i associadcs 

3. Creditors diversos 
4. Personal (Rcmuneracions peildenls de pagament) , 
6. Altres deutes 8mb les Administracions Publiques 

VI. Periodijicaciol/s a cl1l11ermini 
T,OTAL PATRIMONJ NET 1 PASSnJ IA+U+C) 

Notas de la Exercici Exercici 

memoria 20Il 2010 

85.317.366,45 91.82l.679,31 
10 72.619.319,35 78.579.214,57 

/23.446.632,46 123.446.632,46 
11.414.322,57 11.474.322,57 

95.274.789,33 95.274.789,33 

16.959.437,13 16.959.437,13 
-261.916,57 -261.916,57 

-1.986.156,57 -1.986.156,57 
-1.986.156,57 -1. 986.156,57 

-42.881.261,35 -42.185.766,02 
5,484.432,71 5.484.432,71 

-48.365.694,06 -~7.670.198, 73 
3 -5.959.895,19 -695.49:;,30 

-6.340.407,42 :4.613.736,98 

13 -6.340.407,42 -4.613 .736,98 

7.7ilJ 19.()3~A54,52 ' . 17.856.201,72 
72.121.651,39 74.241.012,75 

12 3.954.007,28 3.666.036,01 
2.871.356,12 3.666.036,01 

13 68./67.644,11 70.574.976,74 
5Q.625.0 14,41 55.163.809,59 

813.284,63 335.551,09 

5.135.098,45 ~.408.428)01 

11 .594.246,62 11.6~7 .188,05 

159.139.944,93 1511.144.663,22 

13 70.083.030,97 73.432.89.7,68 

62.774.463,21 67.680.029,68 

665.377,07 624 .048,34 

1.205.308,97 1.205.308,97 

5 .~ 37.881, 72 3.923.510,69 

13 78.476.618,82 76.413.784,86 
40.704:866,40 . 33.968.072,19 . ' 0,00 2.905.429)5 , . 
13,987.427,25 15.4 30;924,06 
10,162.992,82 9.975.734,17 

13.6Ú.332.35 14.133.625,09 

U 10.580.295,14 4.297 .. 980,68 
3 J 6.578.962,77 320.207.355,28 
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COMPTES DE PERDUES 1 GUANYS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 
ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2011 12010 

A) OPERACIONS CONTINUAD ES 

1. lmport /lel de la ;¡¡;ifra de' Itegocis 
a) Vendes 

b) Prestacións de Serveis 

3. 'Trcballs realilzats pel' I'empresa per al seu lIetiu 

4. Aprovisionaments 

a) Consum Mcreaderies 

b ~ Consum de prímeres matcrícs i altres matcries consumibles 

c) Treballs ralitZllsl pcr attres emprcscs 

5. Allres Ingressos d'Explótació 

, .a) Ingressos accessoris i altres de gestió con'em 

b). SUbVellCions d'cxp!olació incorporades.al resultat de I'exercici 

6. Dcspeses de personal 

a) Sous, salaris j assimiJats 

b) Carregues socials . 

7. A.ltres despeses d'explotació 

a) Scrveis e~teriors . 

b) Tribuls 
c) Pcrdues, detcrioració i varians de provisions per operacions 

comercials " 

d) Altres despcscs de gcstió ·correnL" 

8. Amortizacíó de I'immobilitzat' 

9. hnputació de subvencions d'immobililzat 110 financeres i ,nltres 

.1 O. Excessos de provisions 

n.(l) Deterioram.ent i resultat pel' alienncions de I'iinmobilit.zat 

b) Resultnts .. per alienacions i. altres 

11.(11) Altre H.esultat 

a) GaSlos 'cxcepcionales 

b) Ingresos excepcionales 

A.l) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 

12. Ingressos financers. 

b) De valors negociablcs i altres ínsLnuncnts flnancers 

b.2) De tercers 

13. Despeses' Financeres 

.b) Per deuLes amb tercers 

16. Deteriol'maent i resultat per vendll d'instruments fin.lll1cers 

a) Detei"ioracions i pcrdQes 

A.2) RES~JLTAT FJNANCER 

A.3) RESULTAT ABANS D"IMPOSTOS 
A.4) RESULTAT DE L'EXERCJCI PROCEDENTS 
,D'OPERACIONS 

A.5) HI<:SULTAT DE L'EXERCICI 

Notes ele 

la MemOria 

'. 

Exercici .Exercicí 

2011 2010 

267.923.316,99 286.263.299,81 

262.426.583,19 280.433,262.24 

. 5.496.733,80 5.830,037,57 

. 187.986,18 1.175.203,64 

-102.643.430,10 -110.858.869,22 
-45.034.187,33 -49.398.957,54 

-26.478.054,01 -29,047.629,57 

-31.\ 3 1.188,76 -32.412.282,11 

23,032.743,29 27.662.227;23 

6.865.769,01 6.104.685,07 

16.166.974,28 ' 21.557.542,16 

-170.313.540,59 -175.631.792,34 

-135.467.691,53 -140.009,823,11 

-34.845.849,06 -35.621.969,23 

-17.656.854,87 -22.640.526,78 
-16.637.839,74 -17.039.781,01 

-8.529,61 ' -8,70Ü6 

-737.326,19 . -5.432.367,63 

-273.159,33 -359.673,98 

. -6.250.778,17 -J. 738. 75~,82 

Ú27.407,JJ 3.478.º47,62 

. 576.095,82 4.288,86 

-68.120,04 -1.651,8.2 
-68.120,04 -1.651,82 

-864.283,17 -386.432,77 

-910.824;08 ·520.299,89 

46.540,~I, 133.867,12 

-2.149.457,55 . 3.125.037,41 

508.697,69 4 .. 188,23 

~0~,697,69 4.188,23 
508.697,69 4,188,23 

-4.002.768,05 ·3.172~835,16 

-4.002.768,05 ·3.172.835,16 

-316.367,28 -651.885,78 

-316.367,28 ·651.885,'78 



ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI 
NET EXERCICIS 2011 1 2010 
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CONSORe] MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
EXERCICI TANCAT A 31.12.2011 

ESTAT DE C:A. NVIS EN El PATRIM ONI NET J 

I . 
_ A) RESULTÁTDEL COMPTE DE PERDUES J 

GUANYS 
lllgrcssos ¡l/esp eses ímputaies direclllmenl al 
pOII;1II QI1 i JI eL 

J. Per'vll)oració illstruments financers 

1. Actius financers disponibles per a "la venda 

2. Altres ingressos/despeses 

11. Pcr cobertures de fluxosd'cfectiu 

- 111. Subvcnciolls, donacions ¡-lIcgats rebuts 
IV. Per guallys i pcrdllcs nctllari~ls i altres · 
ajustos ' ' 

V. Éfecte Impositill 
B) TOTAL INGRESSOS -II)ESPESES 
I'MPUTATS D1REC;TAMENT EN PN 
1'ralls!el"blcies al compte de perdl(eS í gllallys 

-VI. Per valoració illstrumcnts Jinancers ' 
, 

l. A.ctius fmancers dispo"nibles per ~ 1n venda 
2. Altres ingressos/despeses 

VII,l'cr cohertures de fluxos d'cfcctiu 

VIII. Subvcncions, donacions i IIcgats rebuts 

·IX. Efecte Impositiu 
C) TOTAL TIlANSFERENCIES AL COMI~TE 
DEPtRDURSIGUANYS 
TOTAL D'INGRESSOS i OESPESES 
U,ECONEGUTS 

.' 
Notcs de Excl'cici E~crcici 

la 
2011 2010 

Memoria 

-5.959.895,19 ~69,5.495,30 

0,00 0,00 
'0,00 0,00 

. -1.726.670,44 -1.158.362,67 

-5.109;659,91 11.817.477,89 

0,00 0,00 ' 

0,00 0,00 

3.382.989,47 10.659.115;22 

0,00 0,00 

0,00_ 0,00 

0,00 0,00 

-3.927.407,11 -9.683.476,72 

~ 
0,00 _0,00 

-3.927.407,11 -9.683.476,72 

-6.504.312,83 280.143,20 



l. Total ingressos i despesos recon~gudes 

11. Ope,acions am b socis o propietaris 

l. Augmetll de capilal 

Ad,cripcim.s i r:es~i/)ns "b.des 
l. (.) R.duccions d. capilal 

A!lrt!.~ rJperocion.s nmb .~Qcis n f'l'op;eroris 

111 Allres vanacions del pattimoni nct 

11. Operacjons amb socis O propietaris 

/. Auglllent ó. copilal 

Adscripcions i cessions rebuJes 

l. . (~¡ Reduceilms de copllol 

J. Alfre.f O{'eracions 'amb sods o propielllrL~ 

111. AI!,es vari.cions del p.ttimoni nel 

Aplieació del Resul(J/ -

c..ccc\.;.. ___ -- '- '--
~-.....;, t-," '--

ronsSocial 

.... 

PatrimODi 
rebut en 

adscripció 

27. 483.480.98 

PatrilDoni ...,but 
en ttSsió : 

U .1S4.88Ü6 

.' 

CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
EXEReICI T ANCAT A 31.12.2011 

Pa,ri.monl 
IIh'M!' en =i6 

ESTAT DE CA1'NIS AL PA TRIMONI NET 

Resenres 
Resultats 

d'exercicis 
anteriors 

Resulta! d. 
l'exeTdci . 

·695.49S.JO 

·5.959.895,19 

695.495.30 

OperadOR' de 
cobertura 

.1.1 58.362,67 

.J .1;16.670,44 

Su bvencions, 
don.cions i Ilegats 

rebuts 

2.134.001,17 

Total 

280.143,20 

0,00 

0,00 

4 J .738.363,64 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.182.252,80.1 -6.504.312,83 

-0,03 

10 
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CONSOReI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de l' exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2011 

.' 

ESTATS DE D'EFECTIU 
, CORRESPONENTS 



CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptcs Anuals de l'exercici anual finalitzat el31 de desembre de 2011 

A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ -5.959.895,19 -695.495,30 

1. : ~esuft~t de re)(e·t~ic(~~])i~~~ll~~~}~1~~~.~i~t~~~:~:~~&~[~~;'~7\{~!h~~~.4~;;~·~i1·~~~·;;~,~·~i~~':.~ ;~\. o':. ~:~;:'. • '/~.'~~~)"~:.:;.~~'.~~'~"/~- .,": 
2. AJustos del resultát:~~;~ 7-.'ti¡.:t.,·~:¡~!;:~{~ .:'.:::t)¡~ ... · ::.~;:·\¡;}~~~;t~·;< .. ¡,~: ::/::·.: .. ·.ll:';~;·:~ .:.: ,.;. \ 6:97i:üi,' 70 5 ... 630.75.0,49 

• • • '. ",' v' o' , r I ',. r. l' I ... '. ~.\... " 'o ", .' • • • 

a) Amortització de I'immobilitzat (+) 6.250.778,17 5.738.756,82 
b) 'Correccions valoratives per deteriorament (+/-) 1.086550,24 199.742,54 
d) Imputació de subvencions (-) -3.927.407,11 -3.47.8.047,62 
e) Resultat per baixes i alienacions de I'immobilitza (+/-) 68.120,04 1.651,82 
g) Ingressos financers (-) -508.697,69 . -4.188,23 
h) Despeses finaneeres (+) 4~002.76B,05 3.i72.835,16 

. ~. : j:aril!is al capital corrent ' .\ i, ·· ::::.:;::t::;~~~;Y><{f;;;.;~>:\ ·" ',.. 2.5450456,22 ·1l.}08.935,32 

a) Existencies {.+/-) -~04 :S18,98' -528.293,29 
b) Deutors i altres cOmptes per cobrar (+1-) -1.578.648,69 741.763,95 
e) Altres actius corrents (+/-) -76q.657,$2 547.829,39 
d) Creditor!; i altres eomptes per pagar (+/-) 2.062.833,96 . 2.943.805,15 
el Altres passius corrents (+/-) . 2.932.447,75 , -15.414.040,52 

.4,' Aitres fluxos efeitl.us·de h~s actl)fltats d~expiÓi~·~I~t.~~~/ii,!F~:}f }'/:.~::::Si· .. '. '. -3;168,646,93 
·a) Pagament d'interessos (-) -3.172.835,16 . ) 
e) Cobrament d'interessos 4.188,23' 

"S. ' :Fluxos d'efectlu ' . . '"9;246;831;76 
FLUXOS 

. C) FLUXES EFECTIUS DE"LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ 
9. Cobrament I pagament per instruments de patrrrn9ni: , .. ::. ' ". : ; .. .... ' .. :. 
e) Subvencions, donacions i lIegats 'rebuts (+) 

10. Cobúiment I pagair)ent de passlu finan~~r; . :., ;, ;\k:~¡r;~\i~.·') ·. 
al Ernissió 
2. Deutes amb entitats de credit (+) 

b) Devolució i amortltzació 
2. Deutes artib entltats d.e credlt (-) 

• • • -'lo ~"'~.:".I_ ."'~,: ~~.It)·:. ~t;:l.':-"l!" - ... . ,~~ ','1':" .... ~ ...... ' '. .:, : ••• ;: ..... : ... ' \ 

~~g~ments per .d.I~~.d~~.d~, ~~n,wn~~~flp~~! ,~I¡~J.~.J~f .. r€~~~!.~ 
patnmonl '~:~" :':-, : .'"=, .. ( .... ;=./;,. ~~ ' . ~ .:. '".". :~'~.;:t1{~};~~~~~~:¿ .' 

12. Fluxos efectius ~e les actl.¡itats de fJnanclació (9 +.10 :':!11) '. . ". ~ 
11. 

D) Efecte de les variaclons deis tipus de canvi 

' .. . ' . 

El AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + DI 

Efectiu o equivalents al comen!,:ament de I'exereici 
Efectiu o equivalents al final de I'exerciei. 

• • ~ 1 , 

.\\::~~~ ~ '. :.~ 
t .. :).:::· .... 

, 

5.109.659,91 
5.109.659,91 

-1.461.581;65 

10.926.913,24 

-12.388.494,89 
.¡"' .... ~ t.. ..... r ~~:: r . ." ~ . . , .. 

•.. ' , .. : 0,00 .. 
'3.648.078,26 

208.123,94 

841.050,14 
1.049.174,08 

6.417.477,89 
6.417.477,89 

15;888.525,50 

18.202.000,00 

-2.313.474,50 

0,00 
22.306.003,39 

164.298,17 

676,751,97 
841.050,14 

') 

. , 
} 

) 

) 

} 

) 

) 

.. ) 

. ) 
) 
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CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA ' 
Comptes Anuals de \'excrcici anual .finalitzat el31 de desembre de 2011 

.' 
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'LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2011 ' 
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CONSOReI MAR r ARC DE SALUT DÉ BARCELONA 
Comptes Anuals de l'exercici anual finalitzat el31 de desembre de 2011 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT 
(en euros) 

EXERCICI2011 

l 'rcvisjó Drets Rccaptad6 
INGRESSOS Prcvisi6 \:nicl;lJ Modiíicadons definitiva Ilqü idnl'S liquida 

OPERACIONS CORRENTS: 

Taxes I al tres ingre,lisos 275.036.920,13 0,00 275.036.920,13 274.3~3.999.80 209.789.988,50 

Transfer~ncies corrents 20.204.001,02 1.317.371,66 21.521.372,68 16.732.400,38 15.204.520,08 

lny,ressos patrimonials 286.777,58 0,00 286.777,58 954.933.66 920.854,25 

OPERACIONs DE CAPITAL: 

Alienaci6 d'immobilitzllt 0.00 . 0.00 0,00 Ó,OO 0,00 

Transfer~ncies de capital 0,00 0.00 0,00 872.457,93 872.457,93 

Actius financers 4.640.348,18 13.843.603,95 18.483.952,13 '4.640.348,18 0,00 

l'assius Finallccr~ 
. 

0.00 . 0,00 0,00 . 0,00 0,00 
INGRESSOS DE . 

: 

L'EXERCICl 300.168.046,91 15.1'60.975,61 315.329.022,52 297.554.139,95 226.787.820,76 

Prevlsió Previsi6 Obligadons Pagamenls 
DESPESES inicial Modificadons _. ·definitiva - reconcgudcs ordenats 

OPERACIONS CORRENTS: 

Dcspeses de personal 163.189.9?4.60 353.278,93 163.543.233,53 170.007.899,09 160.007.646,98 
Compres b~ns corrents i 

serveis· 125.839.064,35 l . ~78.623.20 127.217.687,55 121.678.487,65 68.021.191,21 

Despeses financeres 4.232.569,00 0,00 4.232.569,00 3.885.406,31 3.885.406,31 

Transfef~ndés corrents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OPERACJONS DE CAPITAL: 

Inversio)'lS 2.306.108,60 13.429.073,48 15.735.182,08 . 4.233.670,88 2.207.,278,23 

Acliu$ Cinaucers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Passius finnncers 4.600.350,36 0,00 . 4.600.350,36 4.600.350,36 4.600.350,36 

DESl'ESES DE L'EXERCICI 300.168:046,91 15.160.975,61 · 315.329.022,52 304.405.814,29 238.721.873,09 

.' . 

Pendent 
co brament 

64.564.011,30 

1.527.880.30 

34.079.41 

0,00 

0,00 

4.640.:3018,18 

0,00 

70:766.319,19 

. Obligacions 
pendents 
pag~ment 

10.000.252,11 

53.657.296,44 

"O,UO 

0,00 

2.026.392,65 

0,00 

0,00 

65.683.941 ~20 

) 

) 

. ) 
) 

) 

) 
) 

) 
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) 
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) 

) 
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CONSORCI MAR PARe DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de l'cxercici anual finalitzat el 31 de deseinbre de 2011 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'EXERCICIS T ANCA TS 
(en 'euros) 

EXERCICI2011 

Previsió Drets Recaptació 
INGRESSOS l'rcvisló inicial Modificacions definitiva Ilquidats liquida 

OPERACIONS CORRENTS: 

Taxes i al tres ingJ'essos 108.430.522,1.2 -442.666,73 107.987.855,39 107.987.855,39 76.451.328,58 

Trill,sfer~ncies COrrents 2.399.792,76 -68.416,00 2.331,376,76 2.331.376,76 361 .937,59 

, Ing;essos'patrímOnials 1,424.612,03 -0,01 1.424.612,02 1.424.612,02 903.435,92 

OPEHACIONS DE CAPITAL: 

Alienacl6 d'irnmobilit7.a1 2.276.853,19 9.216.747,70 11.493.600,89 11.49~.600,89 3~105 .358,60 

Trill,sferencle.~ de capit,u 14,565.753,96' -9.216.747,70 5.349.006,26 5.349.006,26 -0,00 

Actius [inanccrs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Passius Financers 
' . 0,00 ' 0,00 . 0,00 0,00 0,00 

. INGnESSOS DE . 
L'EXERqCI 129.097.534,06 -511.082,74 128.586.451,32 . 128.586.451,32 80.822.060,69 

. . 
' . 

prcvisió Pl'C'visió Obligacions Pagamcnts 
DESPESES inicia') Modificacions definitiva reconC'gudes . ordena!s 

-
OPERACTONS CORRENTS: 

Despeses de personal 9.927.929,25 -559,92 9.927.369,33 9.927.369,33 9.927.369,33 

Compres béns corrents i serveis 5.0.403.603,05 0,12 :50.403.603,17. 50.403.603,17 513.355.177,46 

Despese~ fin;uiceres 
, 

. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferencies corrents 0,00 0,00 0,00 0,00 O,~ 

OPERJ\CTONS DE CAPTT AL: 

, Inversions 3.705.536,17 -4.203,16 3.701 .333,01 3,701.333,01 3.701.333,01 

Aclius financers . 0,00 0,00 .- 0,00 0,00 0,00 

Passius financel's . . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DESPESES DE L'EXERCICI 64.~37.068,47 0-4.762,96 64.032.305,51 61J.03Ú05,51 63.983.879,80 

.. 

' . 

Pendent' 
cobrament 

31.536.526,81 

1.969.439,17 

521 .176,10 

8.388,242;?9 

5.349.006,26 

0,00 

0,00 

47.764.390,63 

Obligadons 
.. pend'ents . 
})3gament 

0,00 

48.425,71 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

48.425,71 



CONSORCI MAR PARC DE SÁLUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de l'exercici anual tinaliíZatel:31 de desembre de 2011 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
(en euros) 

Conccpte 

1 Dr~ts reconegu~ nets 
2 Obligaciol15 l'econegudes'netes 

3 Resultat pressupost¡l.ri (1 - 2) 

4 Desviacions positives de finan~ament . . 
5 Desviadons negatives de finan(.ament 

6 Despeses fi;\anc;ades amb romanent líquid de tresoreria 

7 ResuItat pressupostari afustat (3-4+5+6) 

• ••• , ••• _' •• ~ " "-U" " , •• .... _..:. . ........... , 1, •••• 

' . 

2011 

297.554.139,95 

304.405.814,29 . 

-6.8~1.674,34 

12.593.046,70 

13.993.603,95 
0,00 

-5.451.117,09 

) 

'. 

-' 
) 
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CONSORCJ MAR PARe DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de l'exercici anual finaJitzat el" 31 de descmbre de 2011 

CONCILlACIO ENTRE EL RESULTAT PRESSUPOSTARI 1 EL RESULTAT 
COMPTABLE 
(en euros) 

ResuItat Pressupostari -6.851.674,34 

(+) resultats exel'cícis tal1cats: 
Baixa drets exercicis tancats -511.082,74 
Baixa obligacions exercicis tancats 4.762,96 

(-) I'esult'at's 01'cmclO1tS de capital: 
Subvencions en capital -5.512,806,11 
Préstecs rebu ts 0,00 
Inversiol1s. reals 4.229.467,72 
Pl'éstecs. ~etornats 4.600.350,36 

(+) resultats'ilo p,'essupostm'is: 
Amortitzacions i baixes irnrnobilitzat -5.496.'203,73 
SanejaD:\ent subvencions en capital 3;927.407,11 . 
Dotació .provisions -717.231,16 
A vanc;aments remuneracions -413,19 
Previsions illgressos 499.156,59 
Previsions despeses -419.366,72 . 
Val'iaci6 stocks 26.135,33 
Periodificació ingressos 72.328,83 
Activació des peses financeres 187.986,18 
RecIassíficaci? rentings 1.287,71 

l~esultat Comptable -5.959.895,20 

. '-

>i, ,,;'i, 



CONSORCI MAR I)ARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2011 

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA 
(en euro~) . 

Concepte 

1. Fons Uquids 

2. Deutors pendent de cobrament 

Del pressupost corrent 

De·pres.5upostos tancats 

D' operacions no pressupostflries 

.. 

(-) Cobramenls realitzats pendents d'aplicaci6 defirlitiva 

3. O~Jigacions pe.ndents de pagament 

Del pressupost corrent 

De pressu pos tos tallea ts 

D'.operacionS no pressupostihies 

Pagaments realitzats pendents d'aplicaci6 definitiva 

. . 
1. R()Ii1an~~\~ de tresoreria t?tal (1 +2-~) 

n. Saldos de dubt6s cobrament 

IIl. Exd~s 'de finan~ament ilÍectat 

IV. Romanent de tresorería per a despeses generals 
(I-II-m) . 

'. 

2011 

1.049.17 ~,09 

118.671.111,45 

70.766.319,19 . 

47.764;.390,63 

140.401,62 

0,00 

120.969.069,66 . 

65.220:570,14 

48.425,71 

55.700.073,81 . 

0,00 

-1.248.784,12 

"12.593.046,70 

-23.230.480,77 

. ) 

} 

) 

J 

) 
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CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anl:lals de l'exercici anual finalitzat el3l de desembre de 2011 
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CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de l'exercici'anual tinalitzat el 31 de desembre de 2011 

Nota 1- ACTIVITAT DEL CONSORCI 
...... O-... _~. __ _ ,, ___ ~ __ .. _ _ _ .. ' _ . . .... ... .. -... __ ....... _ ___ .~--'o-____ ...... '"-'".-.-~ . __ • __ ' • • _~._._'." • • "'.'~_ •• __ "" " " _"" ._ . --_._-_ .... _ -

1.1- Naturalesa del Consorci 

1.2-

En data 27 de gener de 2010, (previa aprovació mitjanr;ant I'acord ,GOV/1O/2010, de 26 de 
gener, del departament de Salut) es va formalitzar tul conveni de coHaboració entre 
l' Administráció de la Genenilítat de Cat~lunya, mitjal1yant el Departarncl1t de Salut, i 
l'Ajuntament de Barcelona per a la creació d'un nou consorci, anomenat CONSORCI 
MAR PARe ])E SALUT DE BARCELONA (d'ara endavant el CONSORCI) .¡ 
I'aprovació deIs seus Estatuts, així com també procedir a la dissolució de L'INSTITUT 

'MUNICIPAL D'ASSISTENCIASANITÁRIA (en endavant l'IMAS.) 

Aquesl Consorci, en el moment de la seva constitució va sllcceir a 1'IMAS en la provisió 
de 'serveis sal1ítatis públics i assumeix la posicíó jurídica d'aquest mitjanr;ant la subrogaci6 
universal en tots els seus drets i obligacions:' 

D'acord amb el que preve u l'artiele 104.1 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre; de la 
Carta municipal. de Barcelona, el Consorci act.ua en l'exercici de les seves funcii:)l1s 
·subjecte a la coordinació del Consorci Sa¡útari de Barcelona en els ten11es que estableix ' 
l'article 26.1 deIs seus estatul.s, aprovats pel Deci-et 215/2002, d'l d'agost. 

Per a la realització del seus objectius el Consorci disposa dels recursos següeJ?ts: 

• Les aporlacións realitzades per les administracions consorciades í les que realitzin els 
cenU'es i les entitats'que s'adhereixin al Consorci. ' ' 

• Les subven.cions,. 'd9J~acions, herencies, . lle.gats._o .,ajuts de qualsevol classe que rebi i.. 
accepti el Consorcio . 

• Els rendimel1ts deIs serveis 'que presti. 

• ~ls credits que ~btingui. . 
• Les cessions d'ús dels bél1s que facin les entitats consorciades i els centres o les entitats 

que s'adh~reixin al Consorci, 
• EIs productes 'del seú patrhnoni. 
• EIJons del ·Consorci, que' són cllstodiats en comptes bancaris oberts ,directament a ,nom 

del Consorcio . 

• QuaIsevol aJt:re que li pugui conespondre. 

L'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntamellt de Barcelona contribuiran 
al tinanc;:'ament del nou Consorci atenent a les línies i activitats previstes en el Pla 
Esfratcgic i d'Empresa 2010-2012, que té com a objecte, entre altres aspectes, garantir la 
viabilítat económica del nou Consorci i que s'incorpora al conveni de coHaboració sign<:tl 
en data 27 de gener de 2010. 

Estatuts 

El Consorci s'ha regit pels seus estatuts els quals van ser aprovats en dal 
2010. 

J 
) 
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1.3- Centres j ' dispositius 

El Consorci esta integrat inicialmellt pels següents centres i dispositius: 

• L'Hospital del Mar. . 
• L 'Hospital de 1 'Esperan¡ya. 
• L' Institut Municipal d'Investigació Medjca. 
• ·EI Centre Fórum de I'Hospital del Mar. 
• El Centre Peracamps. 
• L'Escola Ui1iversitaria d'Infcllueria del Mar. 
• L'Escola de Fonnació ProfessionaI Bonanova. Branca Sanitaria .. 
• El Centre de Salut Mental de. Sant Ma11í i el Dispensari de Toxicomanies de la 
. . Biuceloneta. . 

• Els Serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva a Ciutat yella i SaJ.lt Martí. 

En data 28 de gener de 2010 el .Consell Rector va, acceptar· la gestió ' deIs serveis 
assístencials Emili Mira j LóiJez (CAEMIL), de conformitat amb el pacte 18.1 del conveni 
de traspas aprovat per la ' Diputació d~. Barcelona i el Departament' de Salut de la 
Generalitat de Catalunya publicat al DOGC 5722 de 27 de setembre de 2010. 

1.4-' Objccte social'¡ activitat principal 

) " El Consorci assumeix la realització de: 
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• L'educació sanitaria, la promoció de la salut i la prevenció de la inalaltia. 
• , 'L'atenció in~egral de la salut. 
• L'atencjó.pri~mlria, especi~litzada, ambulato!ia, domiciliaria i hospitalaria . . 
• . L'atenció sociósanit~ria i de dependencia. - " 
• L'atenció psiquiatrica, la promoció, protecció i mili ora de la salut mental. . 
'. ' Les activitats d~ coneixcment en els ambits de la sanitat i de les ciencies.de la salut: la 

docencia, la,recerca, la fom1ació, la biQ6tica, els sistemes d'informació i d'impuIs al 
desertvoIupament de les tecnologies i deIs recursos per millorar la qualítat deIs centres , 
hospitalaris. . 

• Qualsevol al ira de ~aturalesa aI1aloga ' relacion~da amb les finaJitats anteriors; preví 
acord del Consell Rector. . 

1.5- . Órgans de Govern 

Els organs de govem i de gestió del Consorci 'són els següents: . . 

• El Cons~lI Rector. 
• El Presídcnt o Presidenta. 
• El Vícepresident o Vicepresidenta. 
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• La Comissió Executiva. 
• El Conseller delegat o ConseUera Delegada. 

1.6- Consolida ció 

En e1s termes previstos en l'artide 42 del Cadí de Comen;, el CONSOReI no participa en 
cap societat fonnant gmp. 

L7- Domicili Social 

El domicili social del Consorci és a 1 'Hospital· del Mar, Passeig Marítim, 25-29; 08003 
BarceIona. 

1.8- Presentació deIs Comptcs Anua]s 

Llevat que s'indiqui el contrari, el balany al 31 de descmbre de 2011, el comptes de 
perdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu i la 
liquidació del pres~upost,c01Tesponents a l'exercici anual acabat el 31 de desemb~e de 
2011 ·s'expressen en euros, amb decimals, mentre que les notes que integren la. memoria es · 
presenten en inilers d'euros. 

Nota 2- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS ___ ~"u • •. --. _____ .~_. __ ._. __ -..._ .. __ ............... _ ._ .• . _ ... . _ ...... _ _ _ • _._ ..-_. _ .... ~. __ .~ _ ___ .. _ _ ...... _ ... _ .... _ • .-_ .... _~~. _ __ ~ 

2.1- Imatgc ~del _ 

Els comptes anuals de l'exerciei 2011 s'han preparat a partir.dels registres comptables del 
Consorci i ell presenten d'acord amb la nOlmativa següent: 

. . 
• El Consorci aplica les nonnes i principis establerts en el Pla General de Comptabilitat 

• 

aprovát pel R.D_ 15]4/2007, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de 
la situació financera, deis res\.lltats de les scves operacions, dels canvis en el patrimoni . 
net així com de la veracitat deis th.lXOS incorporats·en l'estat de fluxos d'efectiu .. Així . 
mateix" cal indicar que, ,es duu a terme un· seguiment· pressupost81i i es procedeix a 
trametre al' Departament d"Economia i Financcs de la Generalitat de Catalunya la -
documentació que li és sol-licitada en relació a ]'exectlció i seguiment comptable i 
pressupostari. . . 
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Així mateix s'ha tingut en compte la següent legislació en tot allo aplicable al Consorci: 

• Reíal Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de mare;: pe! qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei de l'Estatut deIs Treballadors i successives modificacions normativeso 

• El Decret Legislatiu 1/2002, de 24, de desembrc, pe! qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei de patrimoni de la Gen~raiitat de Catalunya. 

• El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei de finances públiques de Cafalunya. 

• La Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Público 
• La Lle~ orgimica 512001, de 13 de desembre, mod~ficada por la Llei organica 312006, de 

26 de maig, cOlUplcmentiuia de la Llei general d'estabilitat pressupostaria o i el Reial 
decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pe! qual s'aprova el Text rcfós de la L1eí 
general d'estabilitat pressl.lpóstaria. o 

• El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de 
la Lléi de contractcs de les adminístracions públiques (vígent en tot el' que no 
contradigui la Llei 30/2007, °de 30 d'octubre) . 

. • La Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i, adminístratives (disposició 
addicional sisena) " 

• L~ Llei 26(2010, del 3 d'agost, de regimjuridic i de procediment de les adininistracions 
públiques de Catalunya. o 

No existeixen raons excepcionals' pero les quals, per mostrar la imatge fidel del 
Consorci, no s'~agin aplica~ disposicions lega1.~ en mat~ria comptable. 

Aquests comptes anuals se sotmetran a l'aprovació del Consell'Rector i s'estima que seran 
aprovats sense cap modi~cació. 

Aspcctes crítics de la 'valo~'ació i estimació de la inccrt~sa 

La preparació deIs comptes anuals requereixen la realització pei' part de la Direcció del 
Consorci de detenninades esti1l!acións comptables i la consideració, de determinafs 
eIements de judici. Aquests s'avaluen° contínuament i es f6namenten en l'experiencia 

o o 

~1istórica i altres factors, ineloent lesexpectatives de successos futurs, que s'han considerat 
raonables d'acord amb les circumsUmcies. ' 

Si bé les estimacions considerades"s'han realitzat sobre la millor inforn1ació disponible a 
la data de fonnulació dds presents comptes anuals, o qualscvol modificació en el futur 
d'aquestes estimacions s'aplicaria de fOlma prospectiva odes d'aquell moment, reconeixent 
]'efecte del canvi en l'estimació realitzada en el compte de perdi.Jes i guanys de l'exercici 
en qüestió. 
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• Valors raonables delsinstmments tinancers (Notes 4.4 i 4.5). 

2.3- Comparabilitat de la informació 

EIs comptes anuals deIs exerCÍcis 2011 i 2010 s'han fommlat d'acord amb l'estructura 
cstablerta en el 'Pla General de Comptabilitat, havent ieguit en la seva elaboracíó 
I'aplicació de criteris unifOlmes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetaries, 
de fomla que la inforOlació·presentada és homogenia i comparable. . . 

2.4- ·Canvis en critcris comptables 

Els criteris comptablcs ha estat homogenis anib els de l'exercici · anterior, en cas 
d'alteracions significatives aquestes es justifiquen a les notes corresponents de la memória: 

2.5- Corrccció d'errors 

No s'han produIt durant l'cxercici l11odificacions ni ajustaments per correcció d'en-ors deis 
'comptes'anuals de l'exercici 2010; 

Nota 3~ ÁPLICACIÓ DE RESUL TATS --_ ....... _ ....... _. __ ._ .................... _ .......... __ ... -
La proposta d'aplicació del resultat de I'.exerc"icifonl)ul~4.~ .. pe~ 1~ ... 9~~i~.s.ió Executiva és la 

. segÜerif,-eñ-ffi1'lers'd'euros: ... _. 

BASE DE REPARTIMENT: (Euros) 

. • Saldo del coinpte de perdues i guanys (5.960) . 
(5.960) 

APLICACIÓ: 

• Rcsultats negatius d'exercicis anteriors (5.960) 
(5.960) 

Nota 4- NORMES DE REGISTRE I VALOiuCIÓ - •• - _.-.-______ ---.P . .... .. -... .... _ •. ...__O'-.· • .• _ __ .. ....... _ _ • __ .......... ___ • ___ . ,._ ... _ •• • • ___ .... __ ••••.••. __ • _______ ..... __ • • __ ....... _ .. .. _ ..... ... 
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Comptes Anuals de l'exercici anual finaJitzat el 31 de desembre de 2011 

4.1- ImmobilitL;at intangible 

El present epígraf inelou les aplicacions infonnatiques adquirides a tercers, les qua)s 
figw-en valorades al seu pre~ d'adqulsició, així· com les aplicacions infomlatiques 
elaborades pel , propi Consorci, les quals figuren valorarles al seu cost de producció, En 
ambdós casos minorades per l'amOltització acumulada i, si escau, per les pcrdues per 
deteriorament de valor. 

El béns que integren l'immobilitzat intangible són objecte d'amortització lineal mitiallyant 
l'aplicacÍó deIs següents coeficients d'amOltització: ' 

% 

• Aplicacions infortm\tiques 16%-20% 

Les despeses ' de manteniment es can'eguen directament al compte de perdl¡eS i guanys de 
l'exercici en que s'incorren. 

',; 

4.2- ]mmobilitzat material 

Les inversions ,realitzades pel Cdnsorci figuren vatorades al seu preu'd'adquisició minorat 
per l'amortització acumulada i, si escau,. per les .. perdues estimades que resultin .de 
comparar el valor net comptable amb el seu import recuperable, Els costos d'ampliació, 
modernització o millQres que representin un augment de la productivitat, capacitat o 
eficiencia, o un alIargament dl;!.la ,vida útil deIs béns, .es capitalitzen com a majorcost 
.d'aquests. Les'despeses de conservació i manteniment es' carregucli al coinpte de pcrdues i 
guanys de l'exercici en el moment en que es producixen, 

'Els béns adScrits per l' Ajuntament de Barcelona, figuren valorats segons taxaci6 realitza:da . 
per experts·illdependents. 

Les. adquisicions realitzades fitis a l'cxcrcici 1996 figuren? a més, parcialment ajustades 
per les actualitzacions de valor' practicades' en cxerciéis anteriors a l'empara de les 
disposicions legals sobre actualització de balan90s. El Consorci (sota la fOlma jurídica de 

' l'IMAS) es. va acollir el 1996 a I'actualització de balanyos regulada pcr l'article 5 del Reia! 
Deeret-Llei 7/1996, de' 7 de juny, i altres normes posteriors que el van desenvolupar, 

Les despeses financer.es directament atribui'bles a I'adquisició o construcció 'd'elements de 
l'immobilitzat que . 'necessiten un període de tcmps superior a un any per estar en 
condiciollS d'ús s'incotporen al 'seu cost fins que es troben en condicions de funcionament. 
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Les dotacions per a les amOltitzacions es ' calculen a partir del moment en que els béns . 
entren en funcionament d'acord amb el metode lineal, distribuint el cost deIs béns entre eIs 
anys de vida útil estimada, segons el següent det~ll: 

• Edificis.i construccions 
• Projectes, direcció d'obra i despeses amortitZables 
• IrtstaHacions . 
• Equipaments i aparells medico-assistencials 
• Elements de transport intem 
• Utillatge . . 
• Mobiliari .' 

,. Equips per a procés d'infOlmació 
• 'Elements de transport 
• Altre .imrnobilitzat 

1,5% 
33% 

6,25% 
10% 
16% 

10% - 33% 
10% - 16% 

16% 
16% 

10% - 33% 

AI'tancament . de l'exercici, el Consorci avalua el deteriorament de valor deis difercnts 
actius, estimant el valor recuperable d'aquests, que és el major entre el seu valo( raonable i 
el seu valor en ús. Si el valor recuperable és inferior al valor net. comptable es dotara la 

. corresponent provisió per . deteriorament de valor arrib carree al compte de perducs i 
guanys. 

4.3- Arrendarncnts ' 

Els lloguers es cl~ssifiquen' com a arr~ndamerits financers .sempre que de les condicions 
deIs mateixos es , dedueixi que es transfereixen al' arrendatari substancialment els riscos i 
d~speses inherents a 1a propietat de l'actiu objecte del contracte. EIs altres an'cndaments es 
classifiquen com arrendaments operatiUs, ' els quals són Qbjecte de comptabilítzació amb 
dlrrec al compte de perdues i guanys en l'exerCÍci en que es meriten, ' 

4.4- ' Actius fillancers 

El Consorci fixa la categoría deIs seus actius financers en el moment del seu 
reconeixement inicial i revisa la mateixa a cada data de tancament~ en base a les decisions 
adoptades per la Direcció. Aquesta classificació depen de la finalitat per la qua) aquestes 
inversíons h~n estat adquirides. . 

Es classifiquen com a COlTcnts els actius financers amb venciment igual o inferior a un 
any, i com 'no corrents si el seu venciment es superior 'a un any. 

'. 
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Els actius tinancers del Consorci es classifiquen en: 

• Inversións en empreses del grup i associades 

Les inversions es valoren pe) seu cost menys, ~n el seu cas, 1 'imp0l1 ·acurnulat de les 
coneccions. vaJoratives per deteriorament. ' , 

Es considerara un cleteriorament sempre que existeixi una evidencia objectiva de que 
el valor en .llibres d'una' inversió no sera recuperable, En la detenninació del valoi' 
recuperable es tindra en compte el valor del' patrimoni net més: les plusvalues tacites 
existents en la data de la va[oració. ' 

• Préstecs i partides a cobrar 

Els préstecs i partides a cobrar es valoren' inicialrrient pel , seu valor raonable que, 
Uevat que hi hagi alguna evidencia en contra, correspon al preu de transacció, En 
posteriors valoracions es valoren a cost amortitzat, comptabilitzant els interessos 
meritats en el compte de per:dues j guanys aplicant el metode del 'tipus d'interes 
efectill, amb excepció dels préstecs i partides a .. cobrar ambvenciment no superior a 
un any que ,es cont~nuen valorant pel seu valor 'faonable quan l'efecte de no 
actualitzar els 'fluxos d',efectiu no sigui significatiu . . 

Quan hi ha dubtes 'raQnables sobre la recuperabilitat en quanties -i venciments deIs' 
saldos ' deIs co'mptes que estan classificats en la qategoria de ,préstecs i comptes a 
cobrflr, el Consorcí realltza la correspo~ent.corre¿ció del valor per deteriorament amb 
carrec al 'compte de perdues i guanys de l'exercici en que el deteriorament s'ha pOS8t 

de manifest. Les reversions de les perdues per' deteriorament,previmnent registrades, 
en e,as de produir-se, .es recoI)eixen en el compte de perdues i guaI).ys de ['e~ercici en 
'que el deteriorament s'ha eliminat o reduit. . 

'BIs deutors per opcracions comercial s i altres comptes a cobrar. són objecte de 
correcció valorativa despl'és.d'analitzar cada cas de ~nanera índividualitzada, -

Els instruments financcrs que es c1a.~sifiquen en aquesta categoria sÓÍ1 ,eIs següents: 

Comptes a cobrar per operacidns comercials corresponents als saldos de c1icnts 
per prestacions de serveis. . 
Comptes a cobrar per operacions no comercials: S'inclouen els deutors en · 
concepte de finanyament atorgat; personal, etc, 

4.5- Passius financers 
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Es classifiquen com a corrents eIs passius financers amb venciment igualo inferior a un 
any, i com no con'cnts si el seu vencill~ent es superior a un any. 

La baix¡fd:un passiu financer es reconeix quan t'obl~gació que g,?nera s'hagi extingit. 

El Co.nsorci classifica eIs seus passius financers ,en les s<?güents categories: 

• Débits i partides a pagar 

Es valoren inicialment pe] seu valor raonabte que, llevat que hi hagi alguna evidencia 
en contra, correspon al preu de la tral1sacció. En posteriors valoracions es valoraran ·a 
cost amortitzat, comptabilitzant els interessos meritats en el compte de perdues i 
guanys aplicant el metode del t,ipus d'interés efectiu, an1b excepció deIs .débits i 
partid es a pagar amb vencimeht no superior a un any que es continuen valorant pel 
seu valor raonable quan ·l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui 
,significatiu. 

Els jnstruments finimcers que el Consorci c.lassifica en aquesta ca~egoria són els : 
següellts: 

Deutes amb entitats de crédit mantil1guts fins al venciment. 
ProveYdors d'imm.obilitzat: figuren registrats a l'epígraf de deutes a curt tennini, 

, altres passius financers. 
Les ' fiances ~ebudes" en concepte· de garantia aportada per ' tercers ' segons les 

.. ~0ll:dicions e~~ªl>.I.~rt~~ .. ~n . els plecs de G.Qndie:ions deIs concu.rsos .. CQnyocats per a 
la contractaci6 de 'béns'o serveis per p811 del Co~sorci, 
Débits per openicions. comercials corresponents als saldos de creditors per 
prestacions de serveis.· . ' . 
Partides a pagar. per operacio~s no comercials. S 'inc1ouen, entre altres personal, . 
etc, 

4.6- CObcl·tures compta~lcs 

EIs derivats financers"es valoren, tant en el moment inicial com en valoracions posteriors, 
per el seu valor raonable. El metode de reconéixer les perdues i guanys'resultants, depen 
de si el derivat s'ha designat com a instrumellt de cob~rtura o no i, en tot cas, de! tipus de' 
cobeltura. ' 
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Comptes Anuals de l'exercici anual finalitzat e13! de desembre de 2011 

El valor raonable deis diferents 'instlUments fimmcers derivats es calculen mitjanyant els 
següents procediments: 

• Per als derivats cotitzats, la seva co!ització al tancament de l'cxercici. 
• En cas de derivá.t<; no negociables, el Consorci utilitza el descompte de fluxos de caixa 

esperats, i es basa en les condicions del mercat tant de comptat com de futurs a la data 
de tancarncnt de l'exercicÍ. 

4.7- Existcllcies 

4.8-

4.9-

'. 

Les exisUmcies figuren valorad es pel seu preu mitja ponderat~ 

En el supósit que ei"valor de mercat de les existencÍes sigui inferior al preu d'adquisició o 
al cost de producció estinlat es dota el deteriorament corresponent. 

Impost sobr~ beneficis 

E¡'ConsorCi, per la seva naturalésajurídica li és d'aplicació c1 regim d'entitats parcialment 
exemptes de .1'impost sobre Societats, regulat eri~el Capítol XV . del Titol VII del Reia! 
Decret Legislatiu 4/2004, de 5 fiarl(, pel que s'aprova el Text Réfós de la Llei de l'Impost 
sobre Societats. 
D'acord . amb el que. estableix aquest regim especial, no ' estan subjectes a tributació les 
rendes . d~rivades de les activitats que éonstitueixin l'objecte social del Consorci, .excepte 

. en el cas que es tracti d'explotacions económiques.· 

SubvcnciollS, donacipns i Ilcgats d'e capital rebuts , 

Les subvencions que tinguin caracter de reintegrables 'es registren com a passius fins 
.complir les condicions per a co.nsiderar-se no reintegrables, mentre que les subvencions no 
reintegrables' es registren com a ingressos directament imputats al patnmoni net i es 
reconeixen com a ingressos sobre una base sistemittica i racional de fonna correlacionada 
amb les despeses derivarles de la subvenció. " ' 

A aquests efectes, una 'subvenció es considera no reintegrable .quan existeix un acord 
individualitzat de conce:;;sió de la subvenció, s'han complert totes les condicions 
cstablertes pcr a la seva concessió i no existeixen dubtes raonables de que es cobrara. 

Les subvcncions de caractcr monetari es valor~n pel valor raonable de !'impOli concedít 
referit al momcnt del seu reconcixement.. 
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D'altra banqa, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques es 
reconeixen al 'compte de perdues i 'guanys en el mateix exercici en que es meriten les 
COlTcsponents despeses. 

, ' , 

4:10- Provisions i contingen~ies 

El ConsorCi reconeix comptablement una provisió per passius contingents quan té una 
obUgació present sorgida com a conseqüencia de successos passats, es probable que 
puguin produir':'se perjudicis patrimonial s per al Consorci i l 'jmp~rt es po!' estimar de 
manera fiable. 

, Les provisions es valoren d'acord amb la informació disponible, pel valor actual de la , ~ 

millor estimació possible de l'import necessan per cancel·lar o transferir a un tercer 
l'obligació, registran! els ajustamerits per actualització de la, provisió com una despesa 
financera atenent al seu,meritament. ' 

D'altra banda, es consideren passius' contiúgcnts aquelles possibles obligacions ,sorgides 
com a conseqüencia de successos passats, quina materialització esta condicionada a que 
Ocorri, p,no un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de1 .Consorci. 
,Aquests passius contingents no són objecte de registre comptable, presentant-se detall deis' 
mateixós en lá 'memoria, quan" sigui ~lecessari. 

4.11- ,Ingrcssos i despes~s 

.' Amb criteri generareIs ingressos i despeses s'enregistren atenent el principi ~e meritament 
j el de cori-elació d;ingressos i despeses, índependentment del moment en que són cobrats 
o pagats. 

, . 
Els ingressos es registren pe! valor' raonable de ,la contraprestació rebuda o a l'ebre, i 
representen 'els impOlts a cobrar peIs béns lliurats i els servéis pl'cstats en el marc ordinari 
de la seva activitat, deduiiü els descomptes, J'impost sobre el valor afegit (si escau) i altres 
impostos relacÍonats amb les vendes. ' , 

EIs ingressos per prestacions de serveis es l'econeixen quan compléixen e,ls següents 
requi~its: 

) 
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Els ingressos per prestacions de serveis del Consorci així com els criteris per al seu 
reconeixement són els següents: 

• Els ingressos per prestaeió de serveis medies i assistencials, d'acord amb les activitats 
realitzaqes en els centres que integren el Consoi'ci, es reconeixen eri d moment de la 
seva prestació, 

• EIs ingressos per activitats de docencia es registren d'acord amb el seu meritament, 
Iligat amb la durada deis cursos impartits. 

e Els ingi'essos per activitats d'investigació, esludi i divulgació cultural relacionats amb 
la sanitat i les ciencies de 18. salut es registren segons el grau d'exccució deIs projectes 
que 'finaneen, en el suposit que aquests ingressos siguin finalistes, i a I'exercici en que 
es reben si ~quests ingressos no estan vinculats a un projecte concr~t (no finalistes), 

, , 

EIs ingressos per jnteressos'e~ reconeixen utilj~nt el metode de) tipus d'jnteres efectiu, 

4.12- Medi ambicnt 

Les despeses derivades de les actuacions que t~nen per objeete la protecció i milI ora del 
medi ambient es comptabilitzen, si escau, com a despeses de I'exercici en que s'inconen, 
No obstant, .' si suposen inversiolls com a conseqüencia d'actuacions per minimitza~ 
1 'impacte l1?-ediambiental i la protecció i miilora dei medí ambient, es comptabilitien COIn 

a major valor de l'irnmobilitzat. 
No s'ha considerat cap dotació per a riscos í despeses de caracter mediambiehtal.ates que 

, :no existeixen contingencies relacionades amb la protecció del medi ambient. . '. . 

,4.13- Cl·iteris cmprats per al r~gistre i,yaloració de les despeses de personal 

Els' compr9misos que té el , Consorci" amb el seu personal són els 'delÍvats del conveni 
c~Hectiu vigent, i en particular, els que estableix el seu l'artiele 68: . 

"S'estableixen els premis especials d'antiguitat per la prestació de serveis efectius 
continuats a l'empresa que s'atorgaran per una sola vegada i que són els següents: 

• Als 25 ' al1ys de serveis, un mes p.ddicional de vacances, a les quals se'ls hi donara 
identic . tractament que a les vacanees estival s anual s, peró el seu gaudiment haura 
d'~fectuar-se en els dotze mesas segUents .al compliment, i en cas de discrepzmcies amb 
les necessitats del servei, prevaldra el. gaudiment de les vacances d' estiu, ajomant -se en 
aquest cas el gaudiment de vacances per premi d'antiguitat, que no es eoncedin\ durant 
els mesos de juliol, agost i setembre. . 

, • AIs 30 anys de servei,s, una setIl1ana addicional de vacan ces 
consistcnt en el 20% de l'import d'una paga cxtraordinari'a, .. 

• AIs 35 anys de scrveis, lU1a setmana addicionaJ de vacanccs 
consistcnt-en el 40% de l'import d'una paga extraordinaii.:;a~,: '::::;:. __ ---t1M 
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Les vanaClOns anual s que resultin COIll a conseqüencia d'aquests compromisos es 
can'eguen direclamenl al comple de perdues i guanys. 

4.14- Parts vinculades 

El Consorci és participat en un 60% per la Generalitat de Catalunya i en un 40% per 
l'Ajuntament de Barcelona. 

A la vegada, el Consorci pmticipa coin a propietari en les següents empreses: 
• Laboratori de Referencia de Catalunya,.sA (49,5%) 
• CRC-Mar, SA (37,86%) . 
• Coordinació Logística Sanitaria, AlE (42,86%) 
• Imatge Medica Intercentres, SL (49%} 

Amb 'caracter general, les operacions am1;l entitats vinculades es comptabilitzen en el 
moment inidal pel seu' valor raonable. Si el preu ~~rdat difereix del seu valor raonable,,la 
diferencia es registra atenent a la rcalitat economica de l'operació. La v<;Iloració pos\erior . . 
es realitza d'acord amb el previst a la normativa vigent.· . . .' 
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Nota 5- GESTIÓ DEL IUSC FINANCER 

Les aetivitats del Consorci es.troben exposades a diversos riscos financers: rise de crCdit, rise de 
ti~us d',interes irisc de liquiditat. " 

La gestió del risc financer va a carree de la Direcció del Consorcio 

a) Risc de credit 
El risc de crédit es troba a l'efectiu i a equivalents de 1'efectiu, així com de deutors 
eoinercials o d'altres deutes, irtcloent comptes pendents de cobrament transaecions 
comprome'ses. 

En' relació amb els deutors comerciais, el Consorci avalua la qualitat creditícia deis c1ients, 
considerant la seva posició finallcera, l'experiencia passada i altr~s factors, Els límits 
individual s ,de erectit s'estableixen en [unció de criteris intems. 

b) Risc de tiPli's d'interes 
, El rise :de tipus d'interes apareix ,amb els recursos aliens no corrents. 

. " 

L'obtenció de recursos aliens (ha contractat a tipus d'interes ~~riable (indexat a I'euribor). 

e) : Risc de liguiditat " 

El Consorci realitza una gestió prudent del rise de Hquidltat que implica la disponibilitat de 
financ;ament per un import suficient mitjanc;ant facilitats de credit d'ent~tats financeres. , 

La Direcció reaJitza un seguimcnt de les previsions de iiquiditat del ConsottÍ en base als 
fluxos d'efectiu esperats, 

Al tan9ament de l'exercici ,201 1 el Consorci presenta Ul1 fo"n:s de maniobra negatiu de 43,6 
milions d'euros (35,7 milions d'euros en I'exercici 2010). Malgrat aixo, els Administradors 
han formulat aquests comptes anuals seguint el" pIincipi de ges!ió' continuada, en base als 

,factors qu~ tot seguit es detallen: 

. . . ~ 

Al compliment de les previsions de financ;ament previstes ~n el pla estratégic· i 
d'.empresa i ,a l"obtenció, per part delServei, Catahl de la Salut, de l~ cobertura 
,pi'essupostaria nccessaria per tal de [er [ront al cost dels,serveis prestats pel Consorci, 
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Nota 6~ IMMOBILITZAT INTANGIBLE .. -~--.. "~ ... "-." . "" ... ---.-... _'---...... _ .... -_ .. '''''''',_ ...... '-... __ .• _-..... ~ .. ~ ... _. __ .... _ .•. _-._. __ ._,~-_ ..... ---.. -._--,._,~_ ...• _ ... -

. . 
. 6.1~ Analisis del rndviment durant l'cxcrcici 2011 

El moviment registrat durant l'exercici ha estat él següent (expressat en milers d'euros): 

COST ACTIVAT 

Saldq a· 31.12.2010 

Addicions 

(-) S<;>rtides, balxes o reducdons 

Saldo a 31.12.2011 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

.. . lo ._ ...... _ . .... . . : . 

Saldo a 31.12.2010 

Dotadó a l' amortitzadó de l' exercid 

(-) Sortides, ~aixes o reduccions 

Saldo a 31.12.2011 

VALOR NET A 31.12.2011 

' . 

Aplicacions 

informatiques . 

.. ' 

3.111 

251 

3.362 

-2.693 

-151 

-2.844 

518 
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Analisis del inoviment durant I'exercici 2010 

Elmoviinent registrat durant Pexerciti anterÍor va ser: 

ApÜcacions 
informatigues 

COS1' ACTIV AT 

Saldo a 31.12.2009 2.821 

AddicÍons 290 

(-) Sortides, baixes o reduccions . O 
Saldo a 31.12.2010 - 3.11.1. 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo ~l 31.12.2009 (-)2.578 

Dotaci ó al' am0l1i~zació de l' exercici (-)115 

(-) Sortides, baixes o reduccíons O 

Saldo a 31.12.2010 (-)2.693 

VALOR NETA 31.li.20io 418 

Ekmcnts totalm~nt amortitzats 

El valor deIs eIements ele I 'iinmobllitZat intangible que es traben totalment amortitzats a la 
data de tancament de l'exercic.i és de 2.516 milers·d'euros (era de 2.473 ·milers d'euros al 
tancament d~ I'cxercici 2010): 
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Nota 7- IMMOBILITZAT MATEIUAL --_._-_._ .. _---------_._------.------_._-_ ._--_ ... __ .. _ ....... _._._._._---.. ---. __ ._._. __ ... -.. _._ .. 

7.1- Anatisis del moyiment durant l'excrcici 2011 

EIs moviments registrats pels comptes que integren l'epígraf d'immobilitzacions material s 
durant l'exercici han estat els segiients (expressats en milers d'euros): . 

COST ACTIV AT 

. Saldo a 31.12.2010 

. (:r) . Addicions·o altes 

(+ 1-) Traspassos 

(-) "Sortides o baixes 

.- . __ . ... ... "Saldó 'a 3Li:i.z·011 . 

AMÓRTITZACIÓ 
ACUMULADA 

Saldo a 31.12.2010 
.'( + ) . Dotaci.6 a 
!' amortització de T exercici 

(-) ,oisminucions per 
sortides, baixes, 
reducdons o' traspassos 
-Saldo a. 31.12.2011 

VALOR NET A 
31.12.2011 

Instal 'lacions 
tecniques i 

aItre Irnmobilitzat 
Terrenys i immobilitzat 

construccions material 

159.666 85.716 
73 3.180 

14.030 30 

-254 -15 . 

173.515 88;911 

-24.187 -62.411 , 

-1.817 -4.279 

-26.004 -66.690 

147.511 

en curs i 
avan!raments Total 

. 41.776 287.158 
: . 2.592 ' 5.8:15 

O· 
-14.060 O 

-269 
30.308"'292.734" : .... -

.. 

O -86.598 

'. -6.096 
o O . 
O 

o 
o ':'92.694 

J 
) 

) 
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7.2- AnaJisis .del moviment durant J'exercici 201Q 

COST ACTIVAT 

Saldo a 31.12.2009 
(+) Addicions o altes 
(+) . Altes . 'cessions 

d'ús/adscripcions . 
' . (+/.:.) Traspassos 

(-) Sortides o. baixes 

·Saldo a 31.12.2010 

AMORTITZACIÓ . 
ACUMULADA 

Terrcnys'¡ 
construccions 

118.662 
1.237 

47.366 
21 J 

(-)7.8'10 

159.666 

" 

InstaHacíons 
tccniques i 

altr·c inllnob. 
material 

74.146 
2.140 

9.460 
O 

(-)30 . 
85.716 

Irnmobilitzat 
en curs i 

avans:anicnts 

33.444 
8 . .543 

O 
(-)211. 

O' 
41.776 

Total 

226.2S2. 
. 11.920 

. 56.826 

O 

(-)7.840 
287.158 

Saldo a 31.12.2009 (-)17.456 (-)53.864 O (-)71.320 
(+) . . Dotació a 
l'amortització de 
l'exercici 

.(+) Altes ceSSlOns 
d'ús/adscripcions .' 
(~) DisminuciQns per 
sortides, .baixes, . 
reduccions o traspassos 
Saldo a 31..t2.2010 

VALORNETA 
31.12.2010 

(-)5.372 

(.-)1.359 

O 
(-)24.187 

135.479 

(-)4.316 O (-)9.688 -

(-)4.?65 O (-)5 .624 

34 O 34 

(-)62.411 O ( -)86.598 

23.305 
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7.3- Les -inversions més significativcs han estat les següent$ (cxpressades en milers 
d'euros): 

• ~nversions Pla' Director 
d'Infiaestructures de I'Hospital de~ 
Mar: 
- Construccions 
- Instal 'lacions . 
- Cost financer capitalitzat 

• . Equipament medic 

• Cessió-dúscentieEniHi Mira 

• Adscripció centre Dolors Aleu 

• Altres 

2011 

2.403 
1 

188 

.1.237 

.- ,"- .. ..... _. _ . . ... o .. .' 

o 

2.016 

5.845 · 

2010 

7.285 
83 

1.175 

. 1.100 

29.343 "'" .. 

27.483 

2.277 

68.746 

En ' data 28 de gener de 2010 el Consell Rector va acceptar .la. gestió dcls serveis 
assistencials Emili Mira i López (CAEMIL), de confornlÍtat amb el pacte 18.1 del conveni 
de traspas aprovat per la DiputaciÓ de Barcelona ·j el Departamcnt de Salut de la 

. Generalitat de Catalunya publicat al DOGC 5722 de 27 de setembre de 2010.' 

Durant l' exercici 2010' es va ac.fscriure al Consorci el centre Dolors Aleu. 
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7.4- Informació addicional sobre I'immobilitzat material 

En data 7 ' de novembre de 2002, l' Ajwltament de Barceloúa va adscriure al' entitat un 
terreny ubiCat al caner Gas, de 2.396,93 metres quadrats per un valor total de 4,565 rriilers 
d'euros, el qual 'figura enrcgistrat dins l'cpígraf de Terrenys i constrllccions, 

En data 1& de sctembre de 2006, el Departament de Salllt de la Generalitat de Catalunya, 
el Servei Catalfl de la Salut, l' Ajllntament de, Barcelona i l'entitat varen subscriure un 
conveni que desenvolupa el ¡ila Director d'Infraestmctures de I'Hospital del Mar, en virtut 
del qtiah 

. • L'entitat es compromet a dur a tenne les 'inversions de la la i 2q fase del Pla Director 
d'Infraestructures de ¡'Hospital del Mar, a realitzar din~ deIs propers Cinc, anys per un 
impart total de 42;000 milers d'euros, , ' 

• El Departament de Salut, a través del Servei Catah\ de la Salut, subvencionanH'entitat 
fins a un imp,ort de 62.789 milers d'euros, 42.000 milers en concepte de capital j 
20.789 milers en concepte d'interessos, amb les següents ID?ualitats: 

Exercici 

2007, 
2008 
2009 
2010 ' 

2011-2026 

Milers d'curos 

225 
,675 
1.125 
}'.(}20 

3.696,5, anuals 

' . Qualsevol quantitat derivada de la realització de les inversions que ultrapassi la xifra 
indicada sera aportada per l'entitat, llevat d'aquelIes ()riginades per madificacions que 
siguin instades pel Departament de Salul o el Servei CataUl de la Salut. ' 

En l'exercici 2011 's'han',capitalitzat despescs ' financeres per impart 188 milers d'euro's 
, (1.175 milers d'euros al 2010, 587 milers 'd'euras al 2009 i 275 milers l'any 2008) com ~ 

major cost ~'adquisició d~ l~s inversions realitzades en el mare del Pla Director 
d'Infniestructures de,l'Hospital del Mar. Aquesta obra ha quedat temporalnieút suspesa 'en 
data' 4 de marr¡; de 2011 i a partir d'aquest moment s'han deixat de capitalit7.,ar e/s . 
interessos. 
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7.5- Elcmcnts totalmcnt amortitzats 

Al tancament · de l'exercici, els comptes d'immobilitzat inc)ouen béns totalment 
amortitzats en ús amb el següent detall (expressats en milers d'euros): 

'. 

CODstruccions 

Ínstal'lacions Tecniques i 
altre immobilÍtzat 
material: 

Maquinaria 

Utillatge' 
. · lnstaHacions 

Mobiliari 

Equip inforriu\tics 

Elements de 
transport 

Altre immobilitzat 

... .. ' .. , ... . __ . 

2011 2010 

3.419 3.4-19 

18.633 17.090 
' 1.779 1.741 . 

. " 10."066 - . 9.858 -.-.. --,' .. -_ ... 
8.076 7.069 

5.301 5.133 

124 88 
73 67 

44.052 41.046 
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7.6- Rens cedits 

La situació deIs béns cedits en adscripció per part de l'Ajuntament de Barcelona Í pel 
Consorci Sanitm'j de Barcelona són (expressats en: milers d'euros): 

Sit~ació a 31.12.2011 

·Cedits ' al Consorci per 
l' Ajuntament de Barcelona 

• Terrenys .. Construccions . i altre 
.iirunobilitzat ' .. Instal 'lacions 

Cedits al Consorci pel Consorci ' 
Sanitari de Barcelona ' 

" • Construccions 
immobilitzat 

• Instal 'lacions 

Cedits a1.Consorci pe! Catsalut 
, ' 

• Terrenys 
• Construccions i ' altre 

·irnmobilitzat 

Cost 

62.595 
48.125 

7.078 

117.798 

681 

2,024 

2.705 

1.366 
27.978 

29.344 

149.847 

Amortitzaci 
6 acumulada. 

O 
-12.206 

-7.078 

. '-19.284 

-132 ' 

-1.908 

-2.040 

-11,233 

-11.233 

-32.557 

., 

Valor net 
comptable 

62.595 
35.919 

.o 
'98.514 

549 

116 
665· 

1.366 
16.745 

18.111 

117.290 
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Situació a 3].12.2010 

Cedits al Consorci per l' Ajuntament 
de Barcelona -

Terrenys 

Construccions 
írnmobilitzat 

Instal-ladons 

alire 

Cedits al ' Consorci pe! Consorci. 
, , 

Sanitari de Barcelona 

. Construccions 
immobilitzat, . . . 

InstaHacions 

'. 1 altre . 

CoSi 

62.595 

48.125 

7.078 

117.798 

681 

2.024 

2.705 

Anlortítzació 
acumulada 

O 
~11.471 

-7.078 

M18.549 

-122 

-1.870 

M1.992 

Valor net 
comptable 

62.595 

36.654 ' 

O 

99.249 

' . 

559 

154 
713 

. ' Cedits ii:rqonsorci pel Catsalut 
- - -------........ ....--....... -....-~--~ ••• • • -_. - __ o 

Tel!enys 

, Construccions 
. immobilitzát 

altre ' 

1.366 ' 

27.978 

149.847 

-9.689 

M9.689 

. -30.230 · 

1.366 
18.289 

. 19.655 

119.617 

, D'altrabanda, el Consorci també té. part del seu immobifitzat cedit a la soéietat CRC-Mar, 
S.A., concretament terrenys i construccions ubicats a I'Hospital del Mar valorats' a 31 de 
desembre de 201'1 en 56~ milers d'euros (ma,teix import que a l'exercici-201O). 
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CONSORCI MAR PARe DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de l' exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2011 

Subvenciolls rebudes 

Les subvencioIJ.S rebudes relacionades amb I'irnmobilitzat material, així com l'import deIs 
actius relacionats, es mostren a continuació (expressats en milers d'euros): 

Subvendol1s Cost deIs 

Situació a 31.12.2011 
Subvenciol1 pendents actius. Valor net . 

s rebudes traspas 'rcladonats comptable 

• Diverses inversions en 
Inunobilitzat material 
(finan¿ades amb subvencions 
de la Generalitat de Cataluriya¡ 
l' Ajuntament de Barcelona i 
Fons európeus -FEDER- quin 
detall ~s descriu a la Nota 11 . .4) 75.026 8.369 75.026 " 8.369 

• Pla Director. 7.342 5.534 36.324 35.478 · 

• Aula de formació professional 
255 202 255 .202 

• 'Cessions d' ús 5.400 4.208 5.400 · 4.208 

• Eq~ipament . medie relaCionat 
amb la investigació · 5.547 . 152 5.547 152 

• Equipament medie cedit en ús 379 365 379 365 

• Altres. ' 427 208 427 208 
94.376 19.038 123.358 48.982 

U~s"subveilcions del. Pla Director financen l'irnrnóbilitzat' adqujrit i el cost financer del 
préste~ associat: .PeI 'que fa aJs irnniobilitzats adquirits encara no es troben en ús j esta 

, previst ·.sanejár la part corre,sponent de l' esmentada subvenció al mateix ritme que 
s'amortitzin els actiu·s., Respecte el cost financer fins al 2010 es va activar com més 
imrnobilitzat. El 201:1 s'ha registrat com despesa financera,i s'ha realitzat la imputació 
de 'Ia subvenció ~n base a la despesa registrada. 



CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE- BARCELONA 
Comptes Anuals de l'exercici anual finalitzat el31 de de·sembre de 2011 

Es política del Consorci contractar totes les polisses d'assegurances que s'estimen 
necessaries per don~ cobertura als possibles riscos que pogue~sin afectar els elements de 
.I'immobilit<.at materjal. 

7.10- Valor Det comptable 
. ,'., 

El valor n~t comptable deIs immobles de fonna separada es detalla ' a . continuació 
(expressats en milers. d'euros): 

• Valor del terreny 
• Valor de la construcció 

7.11- fResultat de I'exercici 

2011 

64.013 
83.500 

147.513 

2010 

64.013 
71.466 

135.479 

El resultat de l'exercici derivat 'de baixes o ~iljenacions d'elements de 
material ha estat una perdua de 68 !TIilers d'euros (a l'exercici 2010 va ser de 
milers d'curos), les baixes·deJ.exercici son d'efements que es consideren fora 
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CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de l'exercici aomll finalitza(el31 de desembre de 2011 

Per )'exercici anterior, aquesta infOlmaci6 era la següent (en'milers d'euros): 

Termini 

Nota 13.3.1 ' Nota 13.2.1 

Deute L1arg 
pendent termini 

Any del Valor de 'Quotes (valor (entre 1 i 5 

Clnsse d' actiu contracle [':lcHu llcndents actual) eurt termini snys) 

E'Iuipament medie 2007 751 

Equipament Informntic 2007 115 

Equipament medie 2007 343 

Eqllipamcnt Informatic 2007 360 

Equipament 111f(lfmiltic 2007 72 

Equipamenl 111formatic 2007 259 " 

Eqllipament Informatic 2007 502 

Equipamcnt lnfonnatie 2007 51 

Eqllipament InformAtic 2007 49 

Eqllipamentlilforn'latic 2007 76 

Equipament medie 2007 377 

Eqllipamcnt Informalic 2007 553 

Eqllipament InfonnAtie 2007 132 

Eqllipament.lnfonnatie 2007 90 

Equipament Jofonnatie 2007 72 

J;:quipamcnt Informatie 2007 ' 9i 

Equiparncnt Informalic .' ,,2007 ' :- , -.. c·,',94 _.--
Equipamenl medie 2008 312 61 60 ,60 

Equipamenl'Inform(\tic 2008 125 36 35 3.5 

Equipamentlnforrnatic 200'8 137 40 39 39 

Equipament Informatic 2008 89 27 26 26 

Equipament InformAtic 2008 77 25 24 24 

Eqllipament medie 2008 277 83 82 82 

Equipament medie 2008 ~23 74 71 71 

Equipnmcntlnfomlatic 2009 388 248 229 lW 119 

Equipamcnt medie 2009 267 , 158 147 71 76 

Equipament Informatic 2009 64 41 38 18 20 

Equipament lnformatje 2009 61 39 37 18 19 

Equiparnent lnformatic 2010 147 1,48 ·127 51 76 

Equipament Informatic 2010 S4 '52 45 19 26 

6,208 1,032 960 624 336 
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Comptes Anuals de l'exercici anual finalitzat el31 de desembre de 2011 

8.2- Arr'elldamcllts operatius 

EIs arrendaments operatius, comptabilitzats al compte de perdues i guanys (Serveis , 
exteriors) corresponen basicament allloguer d'espais assistencials, oficincs i aparcaments, 
per a la seva utilització temporal per 1.007 milers d'euros ,(1.036 milers d'emos I'any 
2010) així com diversos equipaments per 111 milers d'euros (109 milers d'euros l'any . . 
2010) . 

. Nota 9 ACTIUS FINANCERS , . 
_~a ......... _ ............. _ .~"''''''''''' ___ ''' .••• -. _ ••• _'' ___ ''_.'' • . _ • • ____ ''-~ __ -.--. . ......... _ _ • . ___ .~_--:-____ . ....... ~ •• _._ . ______ . ___ .• .•• _ • . __ _ 

9.1 Categorics d'actius financcrs 

9.1.1- Valor en llibrcs 

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers exceptuant inversions 
, en el patrimoni d' emprescs del grup, multigrup i ' associades, les quals es mostren en la 
Notá 9.2, es detallen en el quadre següerit: ' ' 

ACTIUS FINANCERS A lLARG TERMINJ (en milera d'euros) 

.. 2011 2010 " 

Categoria CrMits i altres 'Credits' i allres 

Prést~cs· i partides a . 
cobrar O O 

. 

ACTIUS FINANCERS A CURTTERMINI (en miler~ d'eúros) 

, 2011 2010 

Categoria Credits i aJtres Credits i altres 

Pl'éstecs i partides a . 
cobrar 110.919 113.914 

9 1 '2 A t' fH 11 " " '. '. ,~f>-TS Dc 
• ' .- e IUS mancers a arg tcrnUnI ' . , . . A )-0 6'~ 00 

. tP ~~»~' ~ 
A 31 de desembre no hi ha' saldos pendents a ,llarg termi'ni en ~quest apartat. ~ ~~\~~ ~ 

: lu 'iW' o 
--..." ~ ~ . It (l ... t:N"";, S0206.,; n1 

~~::¡'?"',::::;:7' C::l 't nI\RCElONI\ ::: I! o h 47 [f .);;I 
\Y~ ~ , .... 

<).1".,.. f.><s' ~r::: 
O¿Gtlnoo<; (jO' -.!. T' 



CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals' de l'exercici anualtinalhzat el31 de desel11bre de 2011 

9.i.3- Actius financcrs a curt tCl'mini 

La situació deis actius financers a curt tennini és la segUcnt (expressada en milers 
d'euros): 

Deutors comercials 1 

alu'es comptes a cobrar 

• Clients per vendes i 
prestaCions de serveis 
• Clients empreses del 
grup i associades 
• . ,Deutors val'is 

Inversions financeres a 
curt términi : . --.... .. 

• Credits a empl'eses 

lnversions empreses de) 
g!]!P i asssoCÍades a curt. 
termini ' . 

• Credits a empreses 

Total de .. . préstecs i 
partides ·a 'cobrar a curt 
termini 

2011. 

.' 

2010 

84.309 98.360 

o .4503 

26.226 9.251 

110.535 112.114 

383 383 

o 1.416 

110.919 

a) lriversions 'en empreses del grup i associades a curt temlini 
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CONSORCI MAR PARe DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de l' exercici anual finalitzat el 3] de desembre de 20 l J 

b) Al 31 de ,desembre, els Clients per vendes i prestacions de serveis presenten la 
següent composidó (expressada en milers d'euros): 

2011 2010 

Servei CatalA de la Salut 77.085 92.197 

PAMEM 1.193 1.909 

PAM/S~L. 156 135 

lnstitut CataJa de la Salut 29 11 

Instítut Catala d'Assistencia i Serveis Socials 1.779 928 

Laboratori de Referencia 52 O 

B~dalona Serveis Assistencials 2.524 O 

Conveni UAB-UPF O 1.189 

Particulars 525 663 ! 

Entitats asseguradores 966 1328 

84.309 98.360 

El saldo corresponent al Servei Catah\ de 1<1 Salut presenta la 'següent composició: ' 

Exercici 2011: 

. 

• Exercici'2010 i anteriors 21.246 

• Exercid 2011 55.839 

77.085 

Exercici 2010 i anteriors;' 

En l'exercici 2002, l'entitat va cnregistrar un lotal de 2.1 04 milers d'curos com a import a 
rebre del CatSalut ' enconcepte de compensació de les diferencies entre les despeses 
pressupostades i les efectivarncnl realitzades, motivades per la desvüició de I'IPC. En 
aguest sentit, en. data 25 de noverilbre de 2003 .el Director del Servei Catala d j~l11:" 
comunica él I'entitat l'objectiu de. compensm: !'.esmcntada desviació de ['fP ~~~~¿:~ 
I'exercici 2007 el Servei va iniciar, a través de les apoliacions preví J e~¡[~J~'~~ ~ . ' ~ , ~' ~ 
d'empresa 2003-07, el pagament del deute esmentat, resUmt al 31 de des more, '. , j l'l ~ 
un saldo pendent .per aquest conccpte de 421 milers d'euros. D'altra band ~'~n{l'LQU!i~.QJDlfl6 --: m 

O ~ Rl\flCEIONI< VI ~J , \_...-:::::~:::::::=~ !1~ vi ../;.;. 
i'" ó'h lSii 

-;, Yo '" " v.\ iJ' 40...';' c:::-
~).'i(r ~-.;¿. 

°54JrrorlS~Jy..J::.~ 



CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de 1 'exercici anual finalítzat el 31 de desembrc de 2011 

deute d'exercicis anteriors 27 milions i la factu'ra de regularítzacíó de -6,2 mílions 
procedents de l'exercici 2010. Així mateix s'inclou -5 milions d'euros del concclt de 
l' exercici 2008 que es troben intcgrament provisionats. 

Exercici 2011 : 
, 

El deute de l'exercici 2011 inclou 29 milions d'euros comptabilitzats en base a la seva 
inCJusió en el prcrssupost del 2011 de la Generalitat de Catalunya, 
, ' 

El saldo cOlTesponent al Institut Catala d' Assistencia i Serveis Socials inelou 771 mil o 

euros procedenls del exercici 2010 ¡que con'esponen a una factura pe} servei de 
reeonversió de la Harga estada de l'ICASS per la població atesa als CAEMIL, tal com ~s 
deseriu en el D.O.G.C número 5722 de 27.09.2010, acord GOV1245/2009 de 22 de 

. desetnbre, l'import facturat per aquest mateix concepte i també pendent de cobrament de 
l'exer~i~i 201] aseendeix a 782 milers d'euros, o 

El saldo corresponent a Badalona Serveis Assistencial~ correspon a la part de retribueió 
pel sistema tapitatiu del centre C¡\EMIL procedent de l'exercicí 2010 per 1,4 milions 
d'euros cobrats el 12 de mar9 de 2012 i a l'estimació del capitatiu del excrcici 2011. 
Badalona Serveís Assistencials °actua ci>m a broker de la regió -sanitaria, encanegant-se del 
cobrament del Catsalut i el posterior pag~ent a la resta de centres que integren la regió. 
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CONSORCI MAR PARe DE SALUT DE BARCELONA 
Comptcs Anuals de l'exercici anual finalitzat e13! de desembry de 2011 

c) Deutors varis ¡ncloll els segUents conceptes (expressats en milers d'euros): 

2011 2010 

Servei Catala 'de la Salut 10.711 

Grup Ajuntament de Barcelona 47 180 

Fundació IMIM 1.285 250 
Diptitació de Barcelona ·2 119 

PAMEM 21 

PAM/S.L. 106 
Institut'd' Alta Tecnologia - Parc de 

Recerca Biomédica O 342 .. : Generalitat. de Catalunya 452 293 

• Consorcí Parc de Recerca' Biomedica. 223 815 

• Universitat Autónoma de Barcelona : 1.903 150 

• Universitat Pompeu Fabra 6.846 49 

• CRCMar· 2.799 

'. Altres deutors 1.749 7.053 
26.144 9.251 

L'import del Servei CataUl. de la Salut reflexa la subvenció per refinanc;:ar els préstecs dt~stinats a 
l'a,dquisiCió d'inunobilitzat correspbnent als· anys 2008-2010, segons figura al pla d'empresa 
2009-2013 per valor de 5.349 milers d'euros, la subvenció per inversions del 2011 de 944 milers 
d'euros, la subvenció d'yxplotació del 2011 de 727 milers d'euros i la subvenció del Pla Director 
de 3.69q milyrs d'.euros . 

El saldo de l' Insti~ut.d'Aita Tecnología de 317 mil euros es troba integrament provisionat per la 
situació de concurs en que es traba aquesta entitat, per aquest motiu apareix Sense saldo en la taula 
anterior. 

E¡" saldo amb l~ Ul~ivérsitat Autónoma de Barcelona te· per obje~te el finanyament d'~n edifici 
destinat a docencia (veure Nota 11.3). Merita un interes anual del" 4,3.0% i ha estat integrament 
cobrat al 2012. 

El saldo amb laUniversitat Pompeu Fabra te per objectc el finan9ament d'un edifici' desti~at a 
docencia, en aquest cas, es tracta ·de les previsions de facturacióa realitzar a la Universitat 

. ,Pompeu Fabra per la part de l'edifici que es destina .a l'Escola d'Infcrmeriadel Mar í que 
segons el conveni signat en data 14 de 'desembre de 2007 preveu la voluntat de les parts de que 
aquesta Escala 'quedi adscrita a la Universitat Pompcu Fabra, la c<?lltrapartida d'aque§.L,sª,Ldo 

" 

deutor es troba a l'apartat del Passiu de "Periodificacions a CUTt tennini": ~i>-IS DI: ' .. 
. . . 't'j~C'o 

, " °1'1' ~ El saldo amb eRC'Mar a l'exercici anterior es va classificar com un saldo amb en &se ¡t.,p ~ 
I U) :íT , 

i associadcs, tot i que en la taula anterior el saldo del 2010 sigui zero, el. seu sal G; clas rl~ .: al "6 
epígraf·esmentat era de 4.255 milers d'euros. De la mateixa manera, el saldo IMEMt'o' S~~ ;;! ~ 

D '1 llllRtl:'1, N v1 .l:> 
-'{!- ""i;;i 
~~ 5ci'/-. 
:>~ ~'c::-

·-b~I.{lflW;CC'~t . 



CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptcs Anuals de l' exercici anual finalitútt el 31 de desembre de 2011 

l'e~ercici anterior, 41 milers d'euros; i de PAM SL, 207 milers 'd'euros, s'han classificat en aquest 
exercici dins de deutors diversos. L'exercici anterior també presentava el saldo amb l'Ajuntament 
de Barcelona, que en aquest s'inclou en l'apartat de deutors, amb un valor brut de 1.400 rnilers 
d' eutos i una provisió de 1.318 milers d' euros. 
Així, aquest exercici 2011 l'epígraf de Clients, empreses del grup i ass.ociades no reflexa cap 
saldo. 

9.2- Inversions en empreses del grup i associades a lIarg termini 

9.2.1- El movimcnt presentat per aquest epígraf és el següent (expressat en milcrs d'e~ros) : 

Saldo a Saldo a 

31.12.2010 Addicions Disminucions Traspassos 31.12.2011 

.. Pat1icipacions en empreses O O O 
del grup 

• Participacions en empreses 1.483 O O O 1.483 
associades 

• Dcteriorarncnts -633 -349 33 O -949 
, 

851 -349 33 O 535 

... - P~r l'exercici anterior el ·moviment·:va-ser el següent (expressat-en rnilers ·d-'euros): 

Saldo a Saldo a 

31.12.2009 Addicions· Disminllciolls Tl'aspassos 31.12.2010 

•. :Participacio~s en empreses O O O . 1 
del g~up . 

• PartiCipacions en empreses · 1:483 O O O ' 1.483 
associades . 

• Deterioraments -465 -200 32 O -633 . 
1.019 -200 32 O 851 
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Comptes AÍluals de J'excrcici anual finalitzat el31 de desemhre de 2011 

9.2.2- Informació addicional: 

Durant 'l'exercici 2009 es ya produir la venda de 10 accions de la socielat participada 
Laboratori de Referencia de Catalunya, S.A. A partir del moment en que es 'va fer efectiva 
aquesta venda; la participació en aquesta societat va passar de ser qualificada de empresa 
del grup (exer~ici 2008) a empresa associada. 

9.2.3- Participacions en cmprescs del grup i associadcs; 

Participacions en empreses del grup i associades reflecteix la participació en les següents 
societats (exprcssades en mílers d' euros): 

2011 '2010 

• Laboralori de Referencia ·de Catalunya, S.A. · 298 . '298 

• CRe - Mar, S.A. '. 885 , 885 .. Coordinació. Logística Sani~aría, A.LE . 300 ' 300 

• Imatge'Medjca Intercentres, S.L., 1 
1.484 1.484 

• Correccions valoratíves per deteriorament (-)949 (-)632 

t.\ 535 · 852 

La informació relativa a les societats participades es detalla a continuació (la informació 
referent al 2011 s 'ha extret de Comptes Anuals no signats, i per tant no es poden considerar 
com definitius, pero son la millor estimació possible -en el moment de confecció de les 
presents comptes anuals): . ' 

Laboratori de Referencia de Catnlunya, S.A. 

• . Objecte social: Realització de proves diagnostiques mitjanyant amUisis clíniques, 
les activitats d' avaluació·í control de qualitat de reactius, aparells 
tecriics i tot ti pus de mitjans destinal<; a ]a diagl'lOsi, així com la 
investigació en . tots els camps relaciol1ats ,runb les analisis 
cJíniques, mitjans de díagnosi, gestió í sistein~s d'infopna' e 
laboratoris així com la fOimaci~ co~tinuada. i. el re' ~~ [!1_:eo. 
p'rofessíonals i tecnics en l'ambtt de .les actlVltats ¡.fi1 .• 0, 

aqucst apmtat. ~ i ~~l ~ 
<..> '" R(llIe Nill .. 50200 .~ rn 

. \ '¡g~. ll/lRCF.lONI\ ~ 1: 
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Comptes Anuals de l'exercici anual finalitzat e131 de descmbre de 2011 

Grau de participació: 

Valor en llibres de la 
participació: 
Fons propis de la sacietat 
.participada aI31.12: 
Capital social . 

Reserves 

Resultat de l'exercici . 

Patrimoni net 

CRe - Mar, S.A . 

2011 

49,50% (di recte) 

298 

. 601 
691 
132 

1.424 

• . Objecte social: Prestaci6 i administraci6 de serveis radialógics. 

Grau 'de participació: 

Valor en llibres de la 
participaci6: 
Cost d'adquisició 

-Deteriorament 
" 

Fans prapis de la .societat 
participada al 31.12: 
Capital social 

Reserves 

Resultat de l'exercici 

Patrimoni net 

20li . 

37,86% 

885 
-885 

o 

2.337 

"< - )2.414 

(-)7-14 

( .. J791 

2010 . 

49,50% 

298 

601 
488 

103 

1.192 

2010 

37,86% 

885 

-336 

, 549 

2.337 

(-)2.349 

(.)65 

(-)77 

~1S D~ . ~~C'o 
~ ,~ ~ ~ 
o (; ~ , C/) ~lj I~ ¡t\ 
~. 'Y (jl 

'l.U ' .. ~ CJ . 

I ~ ... nOM: Ni"" SOlOr, _J rn 
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CONSORCI MAR PARCDE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de l' exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2011 

Coordinació Logística Sanitaria, A.I.E. 

• Objecte social: Activitats d'emmagatzematgc i logístiCa de materials, bens i 
documentació. 

Grau de participació: 
Valor en llibres de la participacio:, 

. Cost d'adquisiciÓ 
. Deteriorament" 

Fons propis de la . societat 
participada al 31.12: 
Capital socia] . 
Reserves 
Resultat de 1 '.exercici 

Patrimoni net 

2011 

42,86% 

300 
-63 
237 

700 
(-)224 

77 
5.52 

2010 

42,86% 

300 
-97 
203 

700 
(-)301 

77 
'476 

Durant ds exercicis 2010 i 2011 no s'han percebut-dividends de les societats participades . . 

9.3 M Comptcs correcto.rs 
. , 

. Els moviments de l' exercici deIs comptes correctors, els ,quals es presenten nets dins els 
comptes a cobrar, representatius de les perdues per deteriorament deIs clients per vendes ¡ 
prestacions de serveis es detallen a contiriuació (en:tniIers d'euros): . ... 

Exercici 2011: , 

Exercici 2010: 

• Perdues per, deteriorament al 31.12.?0 1 O 
• CorrecCÍó valorativa per deterioramént 
• Baixes per incobrabilitat definitiva 
• Perdues p'er deteriorarnent a 31.12.2011 

• Perdues per deteriol'ament al 31.12.2009 
.• Cortecció ,valorativa per detcríorament 
• Reversió incobrables 
• "Babees per incobrabilitat definitiva 
• Perdues per detcriorament a 31.12.2010 

8.671 
, 737 

(-)20 
9.388 

3.385 
5.407 

(-)104 
_ --"(-) 17 

8.671 



CONsonCI MARPARC DE SALUT DE n~RCELONA 
Comptes Anuals de l',exe~'cici anual finalitzat el 31 de descmbre de 2011 

'Nofa JO- FONS PROPIS . __ ._--_._._._---_. __ .. _--... ~--_._.-... _--_ .. _----_.------_ ... ~------_ ..... __ ... 
El fans social del Consorci recull el valor de les aportacions realitzades per l' Ajuntament de 
Barcelona en concepte de cessió d'ús i transmissió enpropietat deis actius necessaris per a I'¡nici 
de la seva activitat, 4,9 milions d'euros, així com la capitalització com a Fons social d'un deute 
condonat per l' Ajuntament en l'exercici 1994 per impart de 6,6 milions d'euros. 

El saldo de, Patrimoni rebut en adscripció recull les adscripcions d'actius realitzades per 
l'Ajuntament de Barcelona. D'altra banda, el saldo corresponent aPatrimoni rebut en cessió recull 
l'imp0l1 deis actius cedits per al desenvolupament del Centre de Radioterapia a I'Hospital de 
l'Esperans:a, ai.xí com la cessió d'ús fonnalitzada a12010 del centre Emili Mira. ' 

Durant l'exerciCi 2009 es va registrar la baixa d'un edifici inicialment adscrit per l' Ajuntanlent. Al 
2010 es va produir l' adscripció del Centre' Dolors Aleu. 

Com a Patrimoni lliurat en cessió s'inclou el valor deIs actius cedits a la societat CRC-Mar, S.A. 
per al desenvolupament de la seva activitat. . 

Nota .!.!::-_~!!~~~~~I~~.~1.P'-º_N~9IO~S 1 LLEGATS REBUTS , 
........ ---_._-.. __ .. - .. 

11.1- Els moviments registrats en aquest epígraf es resumeixen tot seguit (cxpressat en 
milers'd'euros): ' ' , 

Exen: ici 2011 : 

• ' Saldo a 31.12.2010 
• Addicions de l'exercici 
• Imputació a resultats de l'exercici 

• Saldo a 3~ 1.12.20 11 

Exercici 2010: 

• 'Saldo a 31.1 ;2.2009 
• Addicions de l'exercici 
• ,Imputació a rcsultats de l'~xercici 
• Baixes ' , 

• Saldo a 31.12.2010 

'. 17.856: . 
5.110 

(-)3.928 
19.038 

15.723 
11.8] 7 

(-)3.478 
'(-)6.206 , 

17.856 
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CONSORcr MAR PARe DE SALUT DE BARCEL.oNA 
Comptes Anuals de J'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2011 

11..2 - Les addicions de I'exercici corresponen a les segücnts subvencions" (expressades en 
milers d'euros): . 

Import Import 
Descripció " Entitat que concedeix 2011 2010 

Subvenció destinada a 
finah9ar inversions 944 1.923 
Subvenció cOlTesponent als 
bens mobles rebuts en cessió 
dús O 5.400 
Subvenció destinada a 
finanyar el pla director 
d'infraestructures de Generalitat de 

.1'Hospital del Mar (Nota 7.4) Catalunxa (CatSaluQ 3.697 1.620 

Projecte de reforma 1 Universitat Pompeu 
ampliació de l'edifici del Fabra O . 1.448 
carrer Dr. ' Aiguader, 80, per 
habilitar~lo com a edifici Universitat Autonoma 
docent ili9ta 11.3) de Barcelona . , O 1.4.16 

Altres subvencions Diverses 469 10 
.5.110 11.817 

11.3 - Informació ' addicional 

Amb data 14 de desembl:e de 2007, es va 'signar un conveni entre la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), la Universitat Áutonoma de Barcelona (UAB) i l'entitat, que estableix les 
bases de coHal?oracíó" per a la remodelaCió interna de l' edifici del carrcr Doctor 
Aiguader, 80, per ubicar posteriorment cls estudis ' i la docencia en el camp de "les 
Ciencies de "la Salut i de la Vida de. les tres institucions, mitjan~ant la formalílzació 
,d'una IIicencia d'ús d'ocupació temporal conjunta, per a un període de 50 anys. 

El projccte comprendnl la. Facultat de Medicina d~ la UAB, la Facultat de Ci~ncies de la 
Salut i de la Vida de la UPF, l'Escola d'Infcrmeria del Mar i la nova .B~l.ey'~ 
(d'utilització conjunta) i afectara a una superficie total de 12.496 m2 (9; ~~~ \.~;.: \ 
remodelació i 3.362 m2 de nova construcció). , . ./ g ~K~~I I~(¡~'rl ~. ,~ 

- 1/] 'M;1I. @ ((\ " " . < .~~. ~.! ' <fJ 
I UJ .~.,.J . ,_, 
' o . '--' 

• uJ .... fI[lM; IV"", S07.O!i .J rTI 
. el ~ !iI\HCHONA "! j} 
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CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptcs Anuals de I'exercici anual tinalitzat el 31 de desembre de 2011 

El pressupost inicial del projecte dQcent s'estima en 15350 milers i el repartimcnt del 
seu financ;ament es presenta seguidament, en milers d' euros: 

• Universitat Pompeu Fabra . 
• Universitat Au.tónoma de ~arcelona 
• Escola Universitaria d'infermeria (IMAS) 
• CONSO,RCI 

4.765 
4.721 
4.459 
1.405 

15.350 

Com a addicions de l'exercici per a aquest concepte s'ha registrat un import aproximat 
del 25% restant del total de les aportacions a l'ealitzar per cadascuna de les universitats. 

Addicionajmenúambé es va acondicionar un estabulari a la .3a planta de l'edificí, )lmb 
un pressupost de 123 milers d'euros, que es fi~ancen 'aparts iguals entre la UPl~ i el 
Consorci. . . 

Al passiu al' epígraf altres passius financers del passiu corrent figuren els imports 
pendertts de fer entrega d'obra a les Universitats ·i que ja han estat facturats, per 1.955 
milers d'euros. . . . 

Dins de 'les estipulacions d'aqu'e~t conveni . es preveu que l'Escola Un.iversitaria 
d'Infermeria del Mar, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra i de titularítat del 
Consorci, s 'úbiqui al' nou edificidocent, i que la ' seva titularitat passi a ser ' de la 

. Universitat Pompeu Fabra, fent-se ·carrec. aquesta d'un import addicional de 6.736 ' 
milers d'euros per les inversions corresponents als espais on s'ubicara aquest centre i 

.. que figura com a .saldo pendent de cobrament.i com .. periodificadó a curt.termini en ,el 
passiu del balanc;. 

Alhora en el passiu (Periodificacions a curt termini) figura l'import atorgat pel Consorei 
del. Pare de Recerca BiomMica de Barcelona, 2.594·milers d'euros, corresponent a la ' 
subveneió pels projectes d'obres d'adequació i remodelació necessftries per I'ocupació 
de part del soterrani de ]'edifici del carrer Dr. Aiguader, 80, amb una superfície de 979 
m2 per a la .insLaHaciÓ de }'estabulari del Pare de Recerca Biomedica de Barcelona . . 

L;epígraf de Periodificacions a curt telmini 'taIl1bé inclou un saldo de 6,8 milions 
d'euros amb la Univer~itat Poinpeu Fabra descrit a la nota '9.1.3'. 

) 

. ) 
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CONSOReI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comples Anuals de l' exercici anual finalitzat el 31. de desembre de 2011 

11.4 - Saldo al tallcament de I'cxercici 

El saldo de l'epígraf Subvencions, donacions i llegats al tancament de I'exercici; té el 
seu origen en les subvencions, no reintegrables, que es detallen a continuació: 

a) Subvencions oficials. En tots els casos les subvencions han estat <;ledicades a 
inversions de l'immobilitza1 material. 

Gcncralitat 
de Catalunya Servei 
(Pla Director d'ocupació 

Generalitat de Ajunlament Fans FEDER (Uilió Hospital del de 
. Data concessi6 Catalunya de Barcelona Europea) Mar) Catalunya Total 

Anteriors a 1990 5.121 " 17.110 22.231 

1991 1.905 1.910 3.815 

1992 2.466 2.101 . s40 5.407 

1993 2.164 2.146 4.310 

1994 1.923 1.803 3.726 

1995 1.803 1.80~ ' 4 3.610 

1996 1.803 1.803 3.606 

1997 1.803 1.803 . 3.606 

1~~8 ' 1.803 1.803 3.606 .. 
1999 " 1.803 1.803 3.606 

2000 1.803 1.803 3.606 

2001 1.803 1.803 3.606 

2004 120 120 

2005 2.375 2.375 

2007 1.502 225 1.727 

2008 1.503 675 82 2.260 

2009 1.923 1125 158 3.206 

2010 cession d'ús 5.400 5.400 

2010 '1.92., 1620 3.543 

201"1 944 3.697 
4.751 

39.395 4Q.186 844 . 7.342 240 88.007 



CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de l'exercicj anual finalitzat el 31 de desembre de 2011 

b) Altres subvencions 

Su bvencions par 
invcstigació (diverses Fundació 

Dala cOllcessió cntilals) Garriaosa VAB UPF 

Anteriors a 1990 960 

1991 90 68 

1992 436 ' 

1m 447 

1994 310 

1995 387 

1996 340 

1997 397 

1998 ,449 

1999 256 50 

2000 228 

2001 '179 ! 

2002 279 

200..~ 340 

2004 72 

2005 ' 41 

2006' .. - ,- -----lis 

2007 2 

, 2008 -3 o . o 
2009 13 o o 
2010 10 

2011 75 

5_429 118 o o 

.. " 

Allres 

14 

24 

12 

144 

30 

120 

83 

427 

Total 

974 

182 

448 

447 

310 

387 

484 

427 

449 

426 

3'11 

179 

279 

340 

72 

,41 

115 

2 

:3 
13 

10 

75 

5,974 
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CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptcs Anuals de l'exercici anual firialitzat el 31 de desembrc de 2011 

Nota 12- PROVISIONS A Ll,ARG TERMINi 
..... _~ ___ •• ~ ___ ._ . ...lo.& __ • • ____ ___ • ____ .~~ _ _ ~ .... ___ . _ . .. . .. . ___ •• ____ .• _ ........ .. "' . .. ....... . __ .... ' . ... .-... .. .. . . . . . _ .• _. __ . . ..... _ __.._ ...... . ..... __ •• • __ 

El moviment presentat per aquest cpígrafha estat el següent (cxpressat en milers d'euros): 

Retribuciolls a lI,arg 
tel'mini amI? el personal 

Saldo a 31.12.2010 2.870 
AItes O 
Baixes O 
Traspassos O 

Saldo a 31.12.2011 2.870 

Per l'exercici anteriorei rnoviment va ser el 'següent: 

Saldo a 3~.12.2009 
Altes ' " ' 

(-)' Baixes 
" Traspassos 

Saldo a 31.12.2010 

", 

Retribucions a lIarg 
termini amb el personal 

2.723 
O 

322 
(:-)175 

J,.870 

El saldo 'al '3 1 de desembre reflecteix: 

Al tres 
provisions a 
l1ar,g termini 

796 

820 

-533 

1.083 

Altres 
provisiolÍs a 
Ual"g ternlini 

683 
117 
(-)4', 

O 

" 796 " 

Total 

3;666 

' 821 

-533 

O 

3.954 

Total 

'3.406 
117 
318 

(-)175 , 

3.666 

a) El valor ,actuai deIs compromisos del Consorci amb el seu personal d'acor'd amb el ,que es 
descriu a ,la Nota 4.13. 

b) Com a Altres provisions, la provisió constitui"da pér donar cobertura a reclamacíons com a 
conseqüencia de litigis en curs, relatius a la valoració de les guardies mediques, a prorrateig 
de plus festius j dissabtes, i a possibles indemnitzacions. 



CÚNSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Aúuals de J'exercici anua1"finaJitzat eJ 31 de desembre de 2011 

Guardies 

Es realitza la provisió de la reclamació del preu de les gU<lrdies mediques per sobre de 1826 h. i 
27' de I'any 2005, de 31 demandants, com a cons.eqüencia de la sentencia nO 575812011 de 15 
de setembre 2011, desfa'l{orable a l'IMAS i no fenna, sobre la que s'ha interposat recurs, de 

. cassació per unificació de doctrina amb data 21 de novemhre 2011. 
L 'import d'aquesta sentencia és de 1·54.229,54 €. 

Es considera que no s' ha de realitzar cap altra provisió pel concepte de rcclamació de preu hora 
guardia, ja que amb data juliol 2006 es va aplicar el pagament de preu hora guardia rnitjanyant ' 
pacte individual d'eficacia limitada, que posteriorment es va traslladar al Conveni Col·lectiu de 
¡'IMAS amb data 2008. 

'Pronateig festius i dissahtes 

La provisió que es realitza per la demanda en reclamació de Conflicte CoHectiu interposada al 
gener de 2011 per la secció sindical UGT contra la decisió de l'empresa de deixar d'abonar 2 
deIs 3 prorratejos de festius í dissabtes (Autos núm. 61/2011) es fonamcnta en: la sentencia núm 
'521/2011 qu~ amb data 13 de desembre 2011, estima la demanda formulada contra el Consord, 
en ~quests tennes: 

. " ... . el derecho de los trabajadores afectados a percibi~ el Plus Dissabte y el Plus Festivo en 3 
pror;'ateos anuales, en los meses de junio, . septiembre y diciembre, equivalent?s a 2,5 ,veces el 
precio de Plus Dissabte y Plus Festivofljados 'en elAnexo) del convenio dé aplicación ... .. 

'Contra aquesta"se'i1téricul es va' interposar recurs de 's'uplicació davEmt éLrúiJilúÍe'To Social núm. 
13 ' amb data 22 de desemhre de 2011. 

Les quantitats que estan provisionades a 31 desembre de 2011 són 256.800 € per l'any 2010 (1 
prorrateig), i,513.600 ~ per l'any 2011 (2 prorrátejos). . 
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CONSORCJ MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembl'e de 2011 

Nota 13- PASSIUS FINANCERS 

13.1- Categories de passius financers 

' . , 

El valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers es detallen en el. 
quadre segilent (expressat en milers d'euros): 

PASSIUS FINANCERSA LLARG TERMINI 

31.12.2011 

Deutes amb 
Categoría cntitats de crcdit Derivats i altres 

. . 
Debits i partides a pagar 50',625 12.408 
Derivats de cobertura O' 5.135 

50.625 17.543 

PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI 
31.12.2011 . 

Deutes amb 
Categoría entitats de cI'cdit Dcrivats i altres . 
Debits i partides a pagar .. 62.774 70.959 
Derivats. d~ cobertura O 1.205 

62.774 ' , ' 72;164 . 

Per l' exercicí 2010 aquestes dadeS eren les següents: 
, , 

PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI 

'31.12.2010 

Deutes amb 
Catc oda clltitats ,de crCdit DeJ'ivats i altrcs 

Debits i partides a pagar 55.164 12:003 

Derivats de ~obeltura O 3.408 

55.164 15.411 

PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI , 

Cate oría 

Debits i partides a pagar 

Derivats de cobertura 

31.12.2010 
Deutes aníb 

entítats de' crCdit Derivats i altres 

67.680 

, O 

67 .. 680. 

66.828 

1.205 . 

68.033 

. 

Total 

63.033 
5.135 

68'.l68 

. 

Total 

133.733 
1.205 

134 .~38 

Total 

67.167 

3.408 

70.575 

Total 

/ 



CONSORel MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de l'cxercici anual tlnalitzat e13] de desembre de 2011 

13.2-I)assius financers a lIarg tCl'milli , 

13.2.1- El moviment prescntat pels Creditors ~ Ilarg tcrmini és el següent: 

Traspassos 

Saldo a a curt 

31.12.2010 Addicions Baixcs tcrmini 

• Deutes amb entitats de 
credit 55.165 O o' . -4.540 

, _e Altres: 
Seguretat Social 11.301 O -11' O 

Creditors per 
arrendament 
financer (Nota 8.1) 335 927 O -449 

- Seguretat. Social 366 O O -62 

12.002 ' 927 -11 -511 

• DerÍvats de cobertura 3.408 1.727 

70.575 2.654 -11 . -5.051 

," ... ........ . ••. ....... ~ •. _ . _oo ... .. . ..... 

E/ movimerit de l' exercici anterior va ser el següent: 

Saldo a '. 

Traspassos . 
a curt 

SaJdo a 

31.12.2011 

50.625 

11.290 

813 
304 

12-407 

5.135 

68,167 

Saldo a 
31.12.2009 Addicions Baixes termini . 31.12.2010 

• Deutes amb entit~ts de 
credit 41.703 18.000 O {-}4.539 55.164 

• Altres: 
Seguretat Social 11.339 O (-)38. O' 11.301 
Creditors .' - per 
arrendament financer 
(Nota 8.1) 778 ) 01 O (-)543 336 
Seguretat Social 485 O H119 O' 366 

12.602 101 {-2157 { -).543 12.003 

• Derivats de cobertura 2.474 934 O O 

56.779 19 .. 035 (-)157 (- 5.082 
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CONSORCI MAR PARe DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de !'exercici anual finalit7..at el31 de desembre de 2011 

13.2.2 - Dentes amb cntitats de credit 

Data 
constituci6 

Deutes amb entitats de credit reflecteix l'impart deIs préstecs disposats per el 
Consorá amb venciment a llarg termini. Aquests préstecs meriten un tipus d'interes 
referenciat a l'euribor més un 0,35%, rhenys el préstec sindicat que es descriu a 
continuació, referenciat a 'l'euribor més un 0,30%. 

Vendment 

. Curt Llarg 
Teml¡ni 

Tennini 

Tipus Venciment 
Nominal d'inlcr~s 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

14/01/2005 14.869 Eur.+0,3% 17/03/20~O 1.144 '1.144 1.144 1.144 4.859 8.291 

14/01/2005 4.291 '. Ew', +0,3 % 15¡OV202O 330 330 330 330 1.404 2394 

14/0V2OO5 ·5.719 Eur.~'O,3% 28/10/2019 440 440 · 440 440 1.870 3.190 • 

Préstec sindicat, veul'e descripció a la nola 13.2.3 2.625 2.625' 2.625 2625 28.875 36.750 

4.539 4.539 4.539 4.539 . 37,008 . 50.625. 

13.2.3;. Préstcc sindicat 

'En data 20.12.06 es va con'stituir un préstec sindicat suoscrit amb les entitats 
BBVA, Barclays i.La Caixa, per un import total de 4iOOO.milers d'euros, que té 
com a objecte el finan~ament de les inversions de la ia i 2a fase del Pla Director . 
d'Infraestructurcs de ¡'Hospital del Mar a realitzar dins.dels propers cinc anys que 
es descr,iu a la. Nota 7.4, amb les següents característiques: . 

• Import total del pl'éstec: 
• . Període' de disposició-: . 

• Tipus d'interes: 
• Durada del préstec: 

• Amo11ització: 

13.2.4 - Moratoria Segurctat Social 

42.000 milers d'em:os. 
Fins el 20 de desembre de 2010, pe]' lmports 
mÍnims de 5.000 milers d'euros; i en cas de ser 
superiors, en múltiples de 500 milers d'euro·s. 
Euribor a tres mesos + 0,30% . 
Fihs .el 20 de desembre de 20261 disp'osant d?lm 
període de carencia d;a¡llortització fins el 20 de 
desembre de 2010. . 



'CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BÁRCELONA 
.Comptes Anuals de 1'cxerCÍci anual linalitzat el 31 de desembre de 2011 

L'entitat.es va acollir en el seu dia a la moratoria estable11a en la disposició addicional 
t~entena de la Llei 41194 de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per al 
1995, que establia textualment: 

"Para el pago de las deudas con la Seguridad Social, causadas hasta 3j de 
Diciembre ' de J 994 por insliluéiones sanÚarias cuya titularidad· ostenten las 
Administracion.es p ú.blicas o instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, 
se concederá una moratoria de diez años sin .intereses y con {r.es años más de 
carencia, condonándose a las citadas instituciones sanitarias todos lo.~' recargos de 
cualquier naturaleza existentes al 31 de Diciembre de 1994". 

Posterionneilt, l'entitat s'ha anat acollint a' successives ampliacions deIs períbdes de 
Iporatoria i carencia recollides en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat per als 
exercicis compresos entre el 1995 i 2010. 

, . 
En data 25 de marr; de 2011, laTrcsoreria Qeneral de la Seguretat Social ha concedit 
l'ampliació deIs períades de moratoria i carencia· fins el 31 .de desembre 2012, 
resultant el segilent calendari de venciments: . 

I3.2.5~ 'Dcrivats dc cobcrtura 

Exercici 

2012 
2013 
• 'o ._._ ...... . .. _ ••• 

2014 
2015 
2016 

2017 i següents 

1.131 
1.131 
1.131 
1.131' 
1.131 
5.635 

11.290 

En data 9 de febrero de '2007, es va concertar una operació de cobertura 'de tipus . 
d'interes sobr~ el préstec sindicat' que es descriu a la Nota 13.2.3, fixant-se en el 3,99% 
si l'euribor a tres mes<?s és menor o igual que el 5,50%, i en l'euribor menys eJ 0,1 ro si 

. és més gran que el 5,50%. 

Al tal1cament de l'exercici el valor raonáble d'aquest derivat era de 6;340 inilers 
d'euros (4.613 milers d'euros aI2010),.dels quals 5.135 milers d'euros (3:408 al 201'0) 
tenen vcncim~nt a l1arg termini i la resta, 1.2,05 inilcrs d'euros (1.205 al 2010) a CUl1 

(Nota 13.1). D'altra banda, s'ha imputat al compte de perdues i guanys. un import de 
1.143 milers d'euros, enregistra~s com a despesa financera del préstec co~~~ ...... . 
I'exercici 20tO foren 1.229 milc::rs d'euros en'registrats cam a menys despesa 9. r~~..!l?-~0% 

.) 

) 

.) 

.J 
) 

) 
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CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2011 

13.3- Passius financers a curt termini 

13.3.1- La composició de debits i partidcsa pagar a curt termini és la segücnt (expressada 
en milers d'euros): 

PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Categorics 

Debits i partides a pagar: 
:.. Préstecs . i . credits amb 

entitats de credit 
- ProveYdors d'immobilitzat 

. - Creditors pef' arrendatnent 
financer (N.oÚI. 8:1) 
- ProveYdors i Creditors Varis 
- Provei"dors, empreses 'del 
grup i associades . 
. - Remuneracions pendents de 
pagament 
- Diposits rebuts 

,- Deute transformable en 
subvencions 
- Altres deutes 

. Deutes amb 
entitats de 

credit 

62.774 

62.774 

Altres passius 
finallcers 

.. 

2.034 
' . 665 

54.692 
1 

10.163 

2.123 
1.251 

29 
70.959 

Total 

62.774 . 

2.034 
665 

54.692 

10.1.63 

2.123 . 

1.251 

29 

133.733 

Eis . saldos amb hisenda púbica-·i periodificacions a curt termini. tot j tractar-se de 
passius financers figuren sepru:adal?1enf en ·les -notes 14 i 11 respectivamcnt. . 
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CONSOH-CI MAR PARC DE SALUT DE BA~CELONA 
Comptes Anuals deyexercici anual finalitzat el31 de desembre de 2011 

Exercici 2010: 

PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

'Categoí'ies 

Debits 'i partides a pagar: 
- Préstecs i credits amb eiltitats . 

de crectit 
- Proveldors d'immobilitza,t 
- Creditors per arrendament 

, fil1an~r (No~a 8.1) 
- Provei'do'rs i Creditors Varis 
- ProveYdors, empreses del grup i 

associades . 
- Remuneracions pendents de 

pagament 

:- Dipos.its Febuts ' 

. - Altres deutes 

Deutes amb 
entitats de 

crMit 

67.680 

67.680 

Altres passius 
financers 

: . 3.700 
624 

49.399 
2.90(; 

. 9:976 

168 

55 

66.828 

Total 

67.680 

3.700 
624 

49.399 

2.906 

9.976 

168 '. 

SS 

134.?08 

.~ .. _-- - - .. 

13.3.2- Deutes amb entitats de crcdit .presenta el segücnt detall (expressats en milers. 
d'euros): . . 

.. 
2011 . 2010 

• Saldo disposat en polisses de credit 42.852 54.757 

• Vendments a curt tennini deIs 
. pl'éstecs descrits a la Nota 13.2~2 4.539 4.539 , Pl'éstecs ICO 10.000 O 
• ' Confirming 5.264' 8.264 

• ·AItres deutes 120 120 

62.775 67.680 
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CONSORCIMARPARCDESALUTDEBARCELONA 
Comptes Anuals de l' exercici anual finaJitzat el 31 de desembre de 2011 

(a) Pólisses de credit i confilmings vigents a 31 de desembre de 2011: 

'Saldo 
Data disposat a 

Constitució Límit Interes Venciment 31.12.2011 

0811012011 56.000 
Euríbor (3m) + 0,90 

08/10/2012 34.445 
punts 

20/1112011 ' , 9.000 
' Euribor (3 m) + 3,50 

2011 1/2012 8.407 , ' punts 

14/Ó5/2011 7.000' 
Euribor (6m) + 2,50 

30/09/2011 2.937 
punts 

14/05/2011 5.000 · 
Etiribor (1m) + 1,50 

punts 
30/0912011 2.327 

48.116 

(a) PóHsses de credit i confirmíngs vigt!nts a 31 de desembre de 2010: 

Saldo ' , 
'Data disposat a 

Constitució Lbnit Interes Venciment 31.12.2010 

08/10/2010 59.000 
,Euribor (3m) + 1,50 

08/10/2011 35.957 
punts 

20/1112010 ' 15.000 . 
Euribor (3 'm) + 2,50 20/1112011 12.800 

'punts 

08/10/2010 6.000 
Euribor (3m) + 1,50 

punts' 
08/10/2011 6.000 

14/05/2010 7.000 Euribor (6m) + 2 punts 14/05/2011 4.310 
14/05/2010 5.000 , ~uribor (lm) + ipunt 14/05/2011 3.954 

63.021 

El saldo pendent deIs. préstecs reo correspon a un préstec de 4' milions d' euros amb 
venciment 2012 que merita 'un interes de I'Euribor (6m) + 4,50 punts, i a un préstec de 
6 milions d'euro~ amb venciment 2012 que merita uri interes de l'Euribor ~6m) + 4;75 
punts. 

No existeixen garanties vinculades als credits anteriors. 

. I 



CONSORCI MAR PARe DE SALUT DE BARCELONA 
Comples Anuals de I'exercici anu~l finalitzat el 31 de desembrc de 2011 

Nota 14-"SITUACIÓ Ji~ISCAL 

14.1 - Saldos amb hisenda pública 

Al 31 de desembre deIs exercicis 2011 i 2010, el Consorci presentl:\. el següent estat de 
comptes amb les Administracions Públiqlies: 

• Hisenda Pública creditor per 
. LV.A. (¿uota a ingressar 
corresponent al mes de desembre 

• Hisenda Pública ereditor per 
conceptes fiscals. Liquid,ació 
d'I.R.P.F. del mes de desembre ' 

• Segur.etat Sodal crcditora. 
Cotitzacions socials deIs mesos 
d' octubre, novembre i desembre 

14~2- Impost sobre el Valt:)t' Afegit 

2011 . 

60 

3.610 

9.951 

13;621 

. . 2010 

118 . 

3.530 

10.486 

' 14.134 

. . 
El Consorci esta exempt de repercutir l'Impost sobre el Valor Afegit (LV.A.) en el serveis 

. assistendals que presta, mentre que esta obligat a repercutir i ingresS~'les quotes d 'LV.A. 
en els ingressos de les operacioris resiquals (no exemptes) que realitza i, per tant, no es 
pot deduir 'la totl;}litat de '!'!. V.A. que suporta, circumstAncía que dona lloc a l'~plicació de . 
la regla de la .prorrata. ' . 

Per a I'any 2011, el percentatge de dedllcció aplicat pel Consorci en funció de la regla de 
la pr.orrata ha estat del 1 % igual que al 20 l O. , ' 

14.4- Tributs susceptibles d'inspecció 

Segons ·les disposicions legals vigents, Jél liquidació d'impostos i 'de cotitzacions social s . , 

no es poden considerar defi l1itiyes fillS que no hagin' estat inspeccionades,per les autbritats 
fiscal s ~ laborals, o ha transcorregut el tennini de prescripcit> de quatre anys. El Consorci 
té pendents d'inspecció lots els exercicis no prescrits i per a tots els tributs i cot' lYK 
soci~ls que y. són d,'apl~ca~ió. E~l, opinió dels Administrado:s, no s:espera qu '?~~ C'q,;>:: 

passlU~ addlclonals de slgmfic~clO, en el cas d'u~a eventua_l mspeccló: &'~" 1~ 
.1 ~ m 

• .,.. 1\0/1(: N"." ~G~OIi ...¡ C) 
. uJ ~ UIIIICU.Ot'l,\ ,,?». 

0.,1 ' :g:-¡ 
0 ~ . 70 i2~ 
~,9-~ 1t>~~ 
-:;so <Y." 

)qjl..t]lI1)t\'1tG ~r 
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CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de !'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2011 

Nota 15-INGRESSOS fDESPESES _._ ..... _ .... _---_._._.-.. _._---_._-_ ... _._--_ .••.. __ ......... _._-,--_. __ ._.~_ ... _ .. __ .--_."_ ... _---.. 

15.1- Ingressos per prcstaciolls de serveis 

Els. ingressos per prestacions de serveis han estat els següents: 

2011 2010 

• Particu]ars . ' 1.182 1.097 

• Entitats' asseguradores 3.556 3.953 
• Institut CatalA d'Assisteli.cia,i 
Serveis Socia]s . 1.526 1~565 

• Servei Catah\ de la Salut 
.(inc1ou la clausula. de SUpOl't) '253.734 271.548 

• PAMEM 5.497 5.830 

• Altres fatturaciol1s 2.428 2.270 

267.923 . 286.263 

~ ( . '. 

La totalitat de l'activitat corresponent a la xifra de negocis es desenvolupa als centres que 
integreri el ~onsorci, a la ciutat de BarceIonll. 

15.2- i~grcssos persubvcncions 

EIs ingressos per subvencions ' tenen per objectc el finanyament deIs conceptes que tot 
seguit "es detallen: 

2011 ·2010 . 

• Aportadó Diputació . 11.414 14.337 

• Aportació municipal 700 2.700 

• Compensació ses .' 
per menys 

aporta ció municipal 970 O 

• Recerca 623 1.202 

. ' EscoJa ~e formaci6 professional 1.797 1.915 

• Alb'es 663 1.404 

16.167 21.558 



CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de l' exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2011 

15.3- Consums de primcres matcries i altres materies consumibles 

El detall .del consums de primeres materies i altres materies consumibles és el scgüent: 

2011 2010 

• Prótesis i empelts 7.611 8.653 

• Cateters, sondes, drenatges 4¡.576 . 4.866 

• Material de cures i sutures 3.361 3.779 

• Altre material sanitari 2.588 2.797 

• Material d'un sol us 2.145 2.463 

• Reactius i analegs 2.437 2.176 

• Altres m~terials ~nteniment 754 927 

• Instrú~el1tal sanitari 373 438 

Gasas medicinals 
; 

446 555 • 
• Material di oficina. 380 398 

• Roba habitacions 170 . 191 

• . Material ~eteja i higiene 367 376 

• Impresos 251 261 

• Vestuari í unIformes 113 170 

• Utensilis i eines 110 saniÚui 138 148 

• Material electric 185 230 

• . Altres 583 620 
.... .... __ ._ . _ ... --'--_ ... -.- ... ,- -

2q,478 29.048 

15.4- Serveis assistenciaIs 

El .. detall deIs Serveis assistenciaIs prestats per altres empreses és ~l scgUent: 

• Ressonancies i altres 
proves 

• Proves í tractaments 

• Pro ves de radiología 

• Ser veis d' alimentaci6 

• S~rveis de bugade~ía 
• Serveis de neteja 

• . Serveis de seguretat 

• Al tres conceptes 

2011 

' 2.858 

8.198 

5.055 

' 4.584 . 

1.242 

6.066 

· 1.85~ 

1.274 

31.131 

2010 

3.165 

8.339 

5.321 

4.795 

1.414 

6.093 

1.905 

1380 

32.412 
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CONSORCI MAR PARe DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de I'exercici anual finalitzat el 31 de des~mbre de 2011 

15.5- Consums' de mc'rcaderies 

Correspon principalment als eonsums de ffumaes i bane de sango 

15.6- Plantilla ffiitja de tl'cbalJadors 
La plantilla mitjana del COllsorci durant l'any, determinada amb una base de referencia 
equivalent a 40 hores setmanals és 'la següent: . 

Centre Total plantilla Dones Homes 

Cons~lidat Pare de salut Mar 3.384,63 2.497,16 887,47 

1)lilntilla Estable + Eventu31s 3.042,08 2.236,80 805,28 

,Plantilla Estable, '. 2.984,89 2.193,19 791,70 

Persolll'll directiu 6,00 1,50 4,50 

Tee. sup.assistencials, 571,92 269,68 . 302,24 

Tec. supo assist. en formacio ' 234,87 154,89 79,98 

Tec. mitja!ls assisteneials : 867,52 762,27 105,25 

Yeco mitj. ·assist. en formacio 12,95 11,93 1,02 

·Tee. auxil. assist grau superior 73,92 50,05 23,87 

Tee. auxil. assist. grau rili tja 720,06 572,97 147,09 

Persona) 3ssist. no qualificat 17,34 .1.4,46 2,88 

Tcc. sup; d!adminiSlracio . 37,73 25,85 11,88 

Tec. mitja d'~dminjstracio .. 104,56 83,81 20,75 

Tee .. auxil. admin. grau superior 143,65 111,00 j2,65 

Tec. auxil. admin. gran mitja 139,15 101,46 37,70 

l~ersonal d'admin . no qualificat 19,80 , 14,55 5,25 

Tec. supo de serveis general s . 3;00 I,OQ 2,00 

Tec. mitia de serveis generals 3,00 3,00 0,00 

Tel;. auxil. s.cr.general grau superior 1,00 0,00 1,00 

Tee. auxil. ser.gene~1 grau mitja 6,45 2,18 4,27 

Pers. serv.generalno qualificat 21,97 12,58 9,39 

Eventuals 57;20 43,61 13,59 

Tec. supo assistcncials 25,04 18,88 6,16 

Tec. sup, assist. en fonnacio 4,47 3,51 0,96 

Tec. mitjans assistencials 5,65 2,66 3,00 

Tee. auxil. assist grau superior 2,22 2,10 0,12 

Tee. auxil. assist. grau mitja ?,37 2,42 0,96 . 
I::::-~-

Tcc. supo d'administracio , ~~02 4,64 .J&~ilrS ·Oc 

Tec. milja d'administracio 3,12 3,12 
.,~~ C'CJ¿ 

ffn-.Q.'Iltj, ~ '" 
Tec. auxil. a(lmin. grau superior 1,35 1,33 

O ~ . , ... 
'IC!)O,O~ I ( ~ 

Tec. auxil. admin ., grau milja 5,68 4,78 ¡~ 0,90 ~ .Y CJ 
(,) • Ni"". SO,OG ~ ~ 

Personal d'admin. no qualificat 0,18 0,18 

'~~~ Zi:} 
~~ ~r-,1> ~ ~ 

~~':;"~ 



CONSORCI MAR PARe DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de l'exercici anual finalitzat el 3 t· de desembre de 2011 

Pers. scrv.general. no. qllalifieat 0,08 0,00 

Suplencics 342,55 , 260,36 

Tee. supo assisteneials . 17,74 9,17 

Tee. rnitjans assistencials 129,03 107,70 

1'ee. auxil. assist grall .superio~ 13,34 10,13 

Tee. auxil. assist. grau mitja 145,53 108,33 

Tee. supo d'administracio 0,61 0,00 

Tee. mitía d'administrado 2,13 2,13 

Tee. au·xi!. admin. grau 'superior 0,49 .0,00 

Tee. auxil. admin. grau mitja 26;76 18,37 

Personal d'admin. no qualifieat . 4,36 4,22 

.Pers. serv.general no.qualifieat 2,5($ 0,32 

. ·Aquesta. informació per l' exercici 2010 va ser la següent: 

0,07 

82,19 

8,57 

21,34 

3,21 

37,20 

0,61 

0,00 

0,49 

8,39 

0,14 

2,24 

Centre Total plantilla . Dones llomes 

Consolidat Pare de salut Mar 3.480,71 2.569,57 911,15 

Plantilla Estable + Evclltuals 3.032,11 ' 2.227,3'4 . 804,76 

l)!antllla Estable,', 2.938,15 '2;161;14 777,01 

Personal directiu 4,~6 1,96 3,00 
, 

Tee. supo assisteneials 571,17 265,79 305,38 

Tec. supo assist. en formacio 227,03 ·154,69 72,34 

Tee. mitjans ássisteneials 848,21 745,32 102,89 

Tce. mitj. assist. en formacio 13,98 13,36 0,62 ..... _ .... - .......... _ .... , . 
... -Tec~' áuxi!. assist grau superior 73,6~ 49,46 .. 24,16 

Tee. auxil. assist. grau mi~a 707,55 ' ·563,24 144,31 

Personal assist: no qualificat . 18,32 15,00 3,32 

Tee. supo d'administraeio 30,86 21,07 . , 
9,80 

Tec. mitja d'administraeio 108,88 86,59 22,29 

Tec. auxil. admin. grau superior ' 143,54 . 112,43 31,11 

Tec. auxil. adinin. grau Initja 136,75 102,28 34,47 
; 

Personal d'admin. no qU,alifieat 18,48 12,88 5,60 

Tce. supo de serveis generals ,,3,00 1,00 .. 2,00 

Tee. mitja de serveis generals 1,00 L,OO 0,00 

Tee. auxiL ser.general grau superior . 1,00 0,00 1,00 

Tee. auxil. ser.general grau mitja 2,00 2,00 0,00 

i>~rs. serv.gcneralno qualifieat 27,83 13,10 14,73 

Eventuals 93,96 66,20 27,75 

Tee. supo assislencials .29,17 21,85 7,32 

Tee. sup, assist. en íormacio 5,49 3,91 1,58 

Tec, mitjans assistencials 16,21 10,72 . 5,49 I/G ''$~''':~\-'''_:': " 1". 
~; •• , "'"'X" '1~ . ' 

J. 
) 

) 

) 

) 

) 

) 
Tee. auxil. assist grau superior 0,89 0,77 O n ,P 1):.;~1~1~ '~1~ , . ,,"i, ~ ,,¡ . . 

~o 1J~ , ~. ( 1' 
. ) 

Tcc: auxil. assist. grau mitja 15,02 .1 2,29 

Tee. sup, d'administraeio 6,84 4,78 
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CONSORC! MAR PARC DE·SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de l'exerdci anual finalitzat el 31 ·dedesembre de 2011 

Tec. rnitja d'administracio . 5,49 3,90 1,59 

Tec. auxil. admin. grau superior 3,02 1,70 1,32 

Tec. auxil. admin. grau mitja 11,26 6,20 5,06 

. Personal d'admin. no qualificat 0,19 0,09 0,10 

Pers. serv.general no qualificat 0,37 0,01 0,36 

Suplencics 448,61 342,22 106,38 
-Tec. supo assistencials . 14,12 8,00 6,12 

Tec. mitjans assistencials 172,50 143,3"6 29,14 

Tec. atixil. assist grau superior 15,76 12,04 3,72 

Tec. auxil. assist. grau mitja 187,75 139,50 48,25 

Tec. supo d'administracio 0,91 0,00 0,91 

Tec. mitja d'administracio 3,67 3,67 0,00 

Tec. auxiL.admin. grau ·superior. 1,79 " 0,00 1,79 

Tec. auxil. admin. gl'au m"itja 41,19 28,?5 12,44 

Personal d'admin. no qualificat 6,49 6,01 · 0,48 

PCl's. serv.ge,neral ho qualificat 4,42 0,89 3,53 

La partida de CalTegues sociaIs inClOli: 
2011 2010 

• Seguretat Social a carrec de l' entitat 33.937 34.554" 

• Al tres despeses sociaIs 909 1.068 

34.846 35.622 
:. 0 

15.7- Scrveis extcriors (lrcscntn ~a segücnt composició: 

2011 2010 

• Arrendaments (Nota 8.2) 1.118 ' 1.147 
5.226 5.368 
1.135 1.133 

• Reparacions i conservaci6 " 
• Serveis de professiomlls independents 
• Primes d' assegurances 564 595 

• Serveis ba~lcaris i similars 486 212 

• Publicitat, propaganda i relacions 95 164 
públiques . 
• Subniinistraments 4.072 

• Dcspeses diverses 3.942 

16.638 



CONSOReI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Cómptes Anuals de l'exercici anual finalitzat el 31 de dcsembre de 2011 

15.8- Rcsultats originats fora de l'activitat normal 

EIs resultats originats fora de )'activitat nonnaI del Consorci que s'inclouen a l'epígraf 
d'Altres resultats del compte de perdues i guanys corresponen a: 

2011 2010 

o Demanda plus festius -770 O 
O . Ajustament saldos de: projectes 
d'illvestigació - IMIM- .. -87: -518 
O Ajustament deute a lIarg terrnini 
amb la Seguretat Social (Nota 13.2.1) . 0 38 
O Alttes -7 94 

-864 ." -386 

16.1- Loes óperacions amb entitats vinculad es són les següents (en milers d'euros): 

EXERCICI 2011 . 

Operació compte 
de resultats Pendent de 

"Ingresso-s·· .. Despeses -.. --- --Cóbfament Pagamcnt · 

LABORATORl DE 
REFERENCIA DE 
CATALUNYA, S.A. 

• Facturació per analíiiques 
• Altres conceptes ' . 

. CRe-MAR, S.A. 

• Facturació pro ves 
radiologiques . 

• Altres conceptes 

COORDINADORA 
LOGÍSTICA SANITARIA, S.A. 

• Facturació de serveis 

• Préstcc participatiu 

.. 

o 
186 

o 
2.302 

O · 
.2A88 . 

O 

8.198 

O 

-).545 

O 

1.096 
16.839 

O 

.' 

\ 

o 
52 

O. 
2.799 

1.620 

O 

.1.156 

O 
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CONSORCI MAR PARe DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuids de l'exercici anual finalitzat el 31 de descmbre de 2011 

Existeix un saldo a cobrar de eRC-MAR, S.A. de 2.799 milers d'euros, aquesta entitat es troba 
~mb un .patrimoni net negatiu tal com s'indica a la nota 9.2.3. No obstant la scva antiguitat, es 

. considera aquest saldo com cobrable donat que se segueix tenint operativa deutora i creditora, 
existint un saldo a pagar amb aquesta mateixa Societat de 1.156 euros. 

l/origen de totes aquestes transaccions es el següent: 

Amb data 29 d'abril de 2002 i entrada en vigencia el 2 de maig del mateix any es va signar.un 
contracte de gestió de serveis públics entre CRC-Mar i IMAS. que va procedir a ampliar, previa 
autorització de la Comissió Executiva de l' IMAS ·i del Consorci Sanitari de Barcelona, el 
contracte de gestió de ,scrveis púbIics sanitaris existents amb CRC-Mar (fin s a aquest moment 
de Medicina Nuclear . i de Ressomlnci~ 'Magnetica Nuclear) en la modalítat de socictat 
d'economia mixta, amb)a inclusió del servei de radiologia de l' Hospital del Mar i de l' 

' Hospita~ de i ,. Esperans:a$ per un termini de 10·anys. 

A la data de finalització del contracte de radiología, 2 de maig de 2012, el Consorci.te.previst 
recuperar el servci .de radiologia, gran. pmt de!' qual estara gestionttt per lá societat Imatge 
Medica Intercentres, S.L., societat que l' IMAS va const~tuir amb SAGESSA amb un capital 
inicial de 3.0IO 'e, de la que.el Consorci participa en J.475·€ (49%) i que te com finalitat la . 
gestió, assessorament. Coordinació, direcció i planificació' estrategica d;activitats actuals i 
projectes de futur, rclacionats amb el diagnostic medic 'en general, i amb el diagnostic per la 
imatge en particular, aix( com la gestió i assessorament en la compra de ' material, aparells, 
maquinaria i al tres submiriistrarnents com a compleníent nece'sari per al desenvQlupament de les 
activitats esmentades. . 

'. 

EXERCICI2010 

LABORA TORl DE 
REFERENCIA DE 
CAT ALUNY A, S.A .. 

'. Facturació per analítiques 
• Altres conceptes 

CRe-MAR, S,A. . 
. • Facturació proves 

radioJógiques 
• Altres con'ceptcs 

Operació compte ; 
' de resultats . 

lilgl'CSSOS Despescs 

o 
322 

O' 
2.296 

8.339 

O 

8.179 

O 

'Pendent de . 

Cobrament Pagament " 

o 
69 

1.430 

.0 



CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de I'exercici anual finalitzat el31 de 'desembrc de 2011 

COORDINADORA 
LOGÍSTICA SANITARIA, S.A. 

• Facturació de servcis 

• Préstec participatiu 

Nota 17~ GESTIO PRESSUPOSTARIA 

o 
2.618 

o 

1.121 

17.639 

o 

_._._-_ ..... __ ._. _ _ ._-_ .. _~_._--------._-,-~,..:...... 

o 
4.324 

383 

38 

2.866 

o 

Entre els estats financers que conformen els Comptes Anuals, s'inclouen la liquidació 
. pressupostaria, el calcul del resultat pressupostari de l'exerCici i la seva conciliació amb el 

resultat comptable y el calcu1. del romanent de tresoreria'al tancament de l'exercici 2011 . . 

En reIaqió a l'execució del pressupost, cal asseriyalar que partint d'un pressupost inicial de . 
despeses i ingressos de 300.168.046,91. euros, s'han fet modificacions de créctit per import de 
15.160.975,61 euros arribant a un pressupost definitiu de 315.329.022,52 euros, cstant (!l 
resultat pressupostarí ajustat de }'exercici de -5.451.117,09 ·euros. El motiu de ' tes 
modificacíons ha estar principalment: la incorporació de ' romanents de credits de l'exercici 
anterior per ) 2.593.046,70 euros, essent la resta l'efecte d'altres ingressos finalistes. 

. . 
J;l..rom~pent de tr~$o.reJi&...e.s....un. e ':at .de .c,í¡lracterJOllamentalmellt prcssupostari, que SUPQsa un 
recurs per a finan¡;ar despe~a si és positiu i dificit a finau9ar, ' si és negatiu. En rany 2011 
l'import és de -23.230.480,77 euros. . . . . 

Nota 1~~ INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT ._-_ ...... _-_.-. --_. __ ._ ... _ .. _._ ..... _~ ... _ ... __ . ---, 
. . 

. I 

No es preveuen contingencies, indemnitzacions ni altres riscos de cara~ter mediambiental. en les . ) 
quaIs pogués incórrer el Consor¿i que siguin susceptibles de . provisió. En aquest sentit, els 

. eventuals riscos que poguessín dcrivar~se ' estan adequadament coberts amb les p61isses 
d'asseguran9a de responsabilitat civil que el Consorci té subscrites, . 

O'altra banda, el Consorci no ha percebut cap subvenció ni ¡ngrés com a conseqüencia d'activitats 
relacionades amb el medí ambicnt. . " . ) 

) 
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CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2011 

Nota 19- INFQRMACIÓ SOBRE AJORNAMENTS DE PAGAMENT · AMB 
PROVEIDORS 

Pagaments realitzats i pendents de pagament 
a la data de tancament del balane 

Exercici 2011 Exercici 2010 
Import % . Import % 

Dins del termhli legal 9.720.578,65 8,21 11.352.939,82 8,94 
Resta 108.647.233,26 . '91,79 115.696.418,76 91,06 

Total Pligaments de I'exerdci 118.367.811 ,91 100,00 127.049.418,58 100,00 
·.TMPE 134,37 '. 121,66 

)\.jomaments 'que a la data de tfmcament 
sobrepassin el termini maxim legal 33.965.571.11 6324 25.857.755,41 51,48 

Not~ 2()- FETS POSTERIORS·AL TANCAMENT 
~ .... _ ...... --_ .. _._-_ .. _-,. __ ._. .... __ ._ ...... '-_.~~ ... _-_ ..... - ..... --_ .. _ ..... _-_ .• ------_._--_ ...... -.... __ ... _.-. . 

CONVENI AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Amb data 3 d'abril de.2012 la Generalit1ü de-Cat~lun~a ~a ' :estar "aprovat en sessi6 de 'Oovcrn 
l'autorit7...aeió a }' Administració .de la. Generalitat de Catalunya, a traves del Departament de Salut i 
el Servei Catala de la Salut, la fonnalitz.aeió d'un conveÍli .de coH~boració ainb el Consorci Mar 
Pare de Saluf De Barcelona pet; fer front al deute d'aquesta enfitat eon'esponent al període 2.008-
2011. . ' . . . .. 

Aquest deute ha es~at degut fonarnentalment al eontext de erisi experimentat en els .dalTcrs anys 
que ha propiciat que-les projeceions economiqües previstes en l'Acord de Govem 10/2010 de 26 
de gener, de constitució de.l Corisürei Mar Pare de -Salut de Barcelona, no s'aeomplissin, factor 
que ha l:epereutit en la generació d'un deute 'direetament imputable al C'atSalut , deute rec¿negut· 
e~ els estats eomptables del Consorei. . 
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2012 
2013 
2014 
2015 

CONSORCIMARPARCDESALUTDEBARCELONA 
Comptes Anuals de l'exercici anual finalitzat e131 de dcsembre de 2011 

Import de les apOltacions de capital 

4.111.003,00 d'curos 
11.129:834,00 d'euros 
'11.129.834,00 d'euros 

9.804.140,54 d'euros 

TOTAL: 36.174.811 ,54 d'euros 

No s'han produi't entre'el tancament dé l'exercici i la fonnulació de comptes, cap fet posterior que 
pogués afectar a correccions en els registres comptables, ni a, la manifesta~ió d'actius o passius 
contingents que no estiguin ja,recollits en els presents comptcs anuals. 

Nota 21- ALTRA INFORMACIÓ --_._. __ ._._-_._--------_._._-_._---"-._--_ .....•..... _-------
. '. 

EIs honoraris meritats per l'empresa d'auditoría 'en l'exercici 2011 per serveis d'auditor~a han 
sl.lposat un total de '32.000,- euros (27.118,64 euros a J'exercici 2010), per altn~s serveis al 2011 
han suposat 18.378,- euros.(19.997,94 euros al 2010) . . 

El cost empresa del 2011 d'import. 85'.775,97 euros (del 2010 d'import 251.127,85 euros), 
meritats pels membres del Consell q' Administració del Consorci fan referencia als membn:s 

. _ que no s6n de .d.~~igP.ª9i,º _ p-ºl~~iC;,aj , cor;;esponen en la seva tQt~litªl .. ª_.r.~mº!letª_qIºll,~ p.~J, s~u, " 
t~'eball a la Institució. El Consorci no ha concedít bestl'etes, ni credits,ní te cap obligació amb 
membres del Consell en materia de pensions i assegurances de vida. 

, ., 
. . 

El cost empresa total corresponent a l'exercici 2011 del personal d'alta direcció, entenent com a 
alta direcció els dircctors de:. gestió clínica, serveis de suport, infermeria, recursos hmnans i 
direcció medica, i .la gerent, ha estat de 710.860,25 euros. La,remuneració total cOITesponent a 

,}'exercici 2010 del personal d'alta direcció; entencnt com a alta direcció eIs directors ,de: gestió 
clínica, serveis de SUpOlt, infenneria, recursos humims i dirccció medica, i l'adjunta a gerencia, 
va ser de 726.033,86 eur,?s. 

L'entitat té preseñtat::; ' contraavals a La Caixa d'estalvis i pensions per avalar a la Societat 
Fundació lAT davant d'uns ,préstecs sol'licitats 'per aquesta entitat davant del Ministeri, els avals ' 

. ascendeixen a 5.412 milers d'euros. La Fundació es troba en situació de concurs ,i el COllsorci va 
demahar el retorn deIs préstecs ja pagats, per la Fliildack) per import de 2.465 milers d'euros en 
data 3 de mar\! de' 2011; sen~e have!' obtingut resposta s~tisfactoria a la devolució sol'licitada: . 

.; 

) 

) 

) 

J 

.J 
) 

) 

) 



j . 

.) 

• j 

,} 

) 

.. ) 
) 

"J 
, ) 

J 

CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de 1'exercici anual finalitzat el3l de desembre de 2011 

El Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari en el 2011 (CU1t termini), i 
l'Escenari de sostenibilitat i progrés de) sistema sanitari 2011-2014 (mig i llal'g tennini) aprovat 
pel Govern, contenen un conjunt de mesures que es concreten en quatre ambits d'actuació : ' 

Simplificació de 1'estructura administrativa" 
Mesures en la prestació de serveis sanitaris, entre les que destaquen la rebaixa del 
2% de les tarifes i preus que es paguen per l'activitat sanitaria, una reducció' del 3% 
de promig de l'activitat, així com 'una rebaixa entre el 8% i el 15% deIs prograines 
d' especial interes, el que suposa una reducció d' ingressos ' per a les entitats 

' concertades aproximadament d'un 10%. 
Mesures de fannacia. 
Reprogramació de les inversions, reduint les despeses en aquest capítol en un 20%. 

El Consell de Direcció del Servei Catala de la Salut en la seva sessió del 28 de febrer de 20] 1, 
v:aaprovar ja la l:ebaixa de les 'tarifes' i de l'activitat que ,traduYdes a )'ambit del Consorci "an 
afectar a la disminució del finanyament en, termes homogcnis, del GatSalut respecte al 

' tancament 2011 en 17 M€ (14,6 M€ mesures +2,4 M€ rebaixa del 3;21 % tarifes '2010) sense, 
tcnir en compte' la despesa de farmacia amb.ulatória. ' 

Aquesta disminució persistent del 'niveU' d'ingressos 'del Consorci tant per la reducció <le les 
tarifes (3,21% l'any 2010 i 2% l'any 2011) com per la disminució de l'activitat contractada pel 
Servei CataUl de la Salut, va afectar molt negativarnent la seva situació económica com; fins al 
pünt de posar en perillles possibilitats demanteniment deIs lIoeS de treball. 

, . , , , 1 ' , 

,El CatSalut no ha comunicat el número d'ariys durant els quals el Consorci ham'a de treballar 
amb les noves xifres de ,concertació, per6 la conjuntura económica existenl fa preveure que ' 
sigui per un període plurianuaI. Aquest fet 'fa que sigui imprescindible haver d'adoptar mesures 
d'ajust no ' soiament conjunturals, sinó també estructural s, amb Qbjecte de garantir la 
sostenibilitat económica de la,institució, 

. MESURES ,EXECUTADES DE CONTENCIÓ DE LA DESPESA 

COIi1 a'conseqüencia de la reducció continuada,d'ingressos per part del CatSalut, la reducció de 
1 'activitat concertada,' i el creixent endeutament a curt,i llarg termini, del tot incompatible amb 
l'obligació d'equilibri fi,nancer , de les administracions públiques, es van adoptar mesures 
extraordinilries de contenció de la despesa no solament conjunturals sinó també estructural s, 
amb l'objecte de garantir la spstenibilitat económica, aquestes mesures es sumaven als esforyos 
de gestíó realitzats per la InstituCió en el darrers anys. Com referencia val a dir que en )'any 2010 
les diferents, accions que es van desenvolupar, 'van pei-metre una contenció de la despcsa real de 
5M€ 

En' concret, l'ajust 'pressupostari necessari que es tenia que aconseguir per a I'any 2011 ,cra de 
, 14,6M € (sense despesa de farmacia ambulatóriá), quantitat resultant de la rebaixa de . s 
í de l'activitat aprovades pe) CatSalut pel pressupost 2011, que va suposar Wl ~~~4i , 
6,3% del finanyament establert per perIode 2010. " c, ~fi~ ~\ ~ 
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CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
C0.r11ptes AnuaIs de l' exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2011 

Aquest objectiu va obligar.a la Direcció del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, a establir 
un pla de sostenibiljtat i contenció de la despesa per I'any 2011, atenent als següents criteris: 

• Establir mesures amb el menor impacte possible en la qualitat assistencial. 
• Establir mesures que prioritzessin l' eüciencia . 
• EstabIir niesures q1Je maximitzessin la productivitat . 
• Establir mesures en totes les arees de gestió 
• Deixar com última opció, la presen~ació d'un expedient de regulació d'ocup¡:¡.ció 

Amb I'objectiu d'ajustar la despesa a la reducció d'ingressos pl:evistos per a l'any 2011 de 
14.615.273,45 €, el 18 d'abril de 2011 el Consell Rector va aprovar 'a proposta de la Direcció 
del Pare de Salut Mar, un paquet de mesures .extraordinaries de contenció de la despesa per un 
·import total ajustat per l'any en curs de 5.539.202,37€ (Pla A), alhora que autoritzava a la 
Presidencia i .a l'equip gestor de la institució, a cercar mesures· addicionals per garantir 
I'equilibri pressupostari i la viabilitat del projecte organitzatiu . 

. El primer paquet de mesures (Pla A) identificava les següents arees d'actuaci6 a partir del maig 
del 2011: 

o Area estructura i organítzació 
. o . A.reacompres (material i farmacia) 

'0 Area empreses extemes 
o Area serveis extems 

2.580.528;7~ € . 
1.602.739,95 € 

685.146,7'5 € . 
670.787,93 € 

5.539.203,37 € 

(46,59%) 
(28,93%) 

. (12,37%) 
(12,11%) 

.... ~ ---"-'-_._-..... _~ .... -
(7 .. 942.122,12 € prévisió gener"! desempre 2012) 

La Direcció va presentar en data 6 de juny 20 11.un nou paquet de mesures (PIa )3), després d ,'un 
. intens procés de uegociació ~únb el ~omíte d'Empresa que va finalitzar sen'se acord. El Pla B 
consistia en l'óbjcctiu de cont~!)ir la despesa eq .capit~i 1, és a 'dir, reducció de la des pesa de 
personal (condicions laborals ¡plantilla),' amb la previsló d'~conseguir una contenció ' total de 
9.076.070,08 € per l'any 2011. . 

Mesures Pla A 
Mesures Pla B 

Reduccj6 .pe,r assolír any 2011 

5.539.203,37 € 
9.D76.07.0,08·€ 

~4.615.273,45 € 

Donada la impossibilitat d'acords amb el Comite d'Empresa i el.retard en la implementació de 
les mesures de contenció proposarles per tal d'aconseguir l'estalvi total previst per l'any.2011, . 
es va considerar i aprovar en data 30 de juny de 2011, la pi'esentació davan~ el Departament 
d'Empresa i Ocupació de la Gencralitat de C;:atalunya d'un.Expedient de Regulació ·d'Oc;LI.J'=1to.... 
(ERO) extintiu de 194110cs de treball, sabent que aquesta 'mesura s'implantaria en l' ..r. ... ~t: e 
201.1 i que pennetria aconseguir l'equilibri pressupostari l'any 2012. f%>'S ~~ 0% 
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CONSORe! MAR PARe DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de I'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de"20 11 

Durant el període' de consultes, la Oirecció i els representants legals deIs treballadors 'van 
arribar a un acord per majoría del Pla B per a la reducció de la despesa de personal, 
transfom1~nt la sol-licitud d'un ERO extintiu, en un ERO suspensiu de 78 lIocs de trebalJ de 40 
h./set. a Ull'cost mítja de 40,OOO€ I anuals, des de l' 1 de setembre de 2011 fins el -31 de 
desembre de 2012, i un ajust de determinades condicions laborals de conveni, també fins el 31 
de desembre de 2012: 

Modificació temporal del complement d'IT amb un límit maxim de 90 dies en 
cómput anual (Jímit actual 18 mesos) 

, Increment de la jornada anual de 36 hores enjomada diüma (equiv~lent a 5 dies), i 
32 hores en jornada nocturna (equivalent a 3 ilits). 
Regulació / fixacÍó per part de l'empresa deIs 4 dies de Nadal i 4 dies de Setmana 
Santa per 'a tota la plantilla 
Suspensió de la cobertura per formació continuada i el.fons social de i'ormaci6 
Estudi d'imp]ementació en 'detelmiÍlats serveis de la jornada intensiva treballant 1 
tarda a]a setmana, rimb l'estalvi deIs vals de dinar 

En data 8 d ' agost 2011 la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat va resoldre 
autoritzar a la 110stra entitat l'ERO suspensiu incorporant a l'expedient, el pacte de condicions 
laborals, jmplementant l'anomentat Pla B a partir de ]' 1 de setembre de ' 2011 en la, seva 
totalitat. 

PLA B - PREVISIÓ DE CONTENCIÓ DE LA DESPESA 

, 
Any 2011 Ally 2012 

(setembrc - descmbrc) , (genc .. - desembrc) 

Expedient de Regulació , 
1.271.016,00 € 3,841.570;90€ 

d'Ocupació 
'Acord de condicions 

1}42.567,00 € 3.475.402,02 € la'borals' 
, ' 

TOTAL S 
, ' 2.613.5.83,00 € 7.316.972,92 € 

Les perspectives económiques a hores d'ara, mantenen llunyana la rccuperació económica i per 
tant )'increment del finan~ament, la qual cosa 'fa necessari com s'ha dit, treballar per incIoure 
mesures de contenció de la' desp~sa no solameil t conjunturals sinó també estructurals, amb 

. 1 >'objecte de garantir la sostenibilitat económica. ' , 

En aquest sentit:' al'llarg de l'any 2011 j el 2012 la Institució esta aplicant un pla d'cxtincions 
voluntaries de contractes amb aniOltització dellloc' de treball, de manera selectiva per ~sta \ 
la voluntarietat deIs trebaIladors, de manera que I'any 2011 s'han amortitzat un ~6' ~~ 
plantilla equivalent per a tot el període de I'cxpedient (16 mesos), amb un Iv' 1, ~t ~ 
empresa des de la data ' d'actuació fins 31 de desembre 2011' de 569,3 ~32 " I' st ~ 
d'indemnltzadons 965.16033 €), u ... flOM:NÍI"" SQ2n~ ~ ~~ 
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CONSORCI MAR }) ARC DE SALUT DE BARCELONA 
Comptes Anuals de l' exercici anual finalitzat el 31 de descmbre de 2011 

Alllarg de l' any 2012 s 'ha previst amortitzar Utl total de 9,29 plantilla equivalent per, a tot el 
període restant de l'~xpedient, amb un estaIvi de cost empresa des de la data d'actuació fins 31 
de desembre 2012 de 661.878,17 € (cost indemnitzacions 417.52],36 €, de les quals 336.724,50 ' 
s'han carregat a I'exercici 2011). 

1 finalmel1t.cal informar que en el moment de reaIització de la memoria, s'esta negociant el 
nqu conveni coHectiu que ha d'establir les condicions laborals pels propers anys. La Direcció 
ja haplantejat' una negociació 'basada cnl'ajust de la despesa de personal, por garantir de forma 
estructural la contenció de la despesa de personal estimada en un ajust de 6,4 Me, quantitat que 
compensa {'estalvi conjuntural per l'acord de l'ERO i de condicions laboraIs fins el desembre 
de 2012. . ' 

EIs ·presents comptes ílan estat formulats a Barcelona en data 9. ~'abli.1 de 20J~ que s'eleven a l' 
aprov~ció del Consell Rector . 
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