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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 

Al Consell Rector de l'Institut Municipal d'Infornultica de Barcelona, 

Hem auditat els comptes anuals de l'Institut Municipal d'Informatica de Barcelona, Organisme 
Autonom Local de l'Ajuntament de Barcelona, que comprenen el balanc; de situació a 31 de desembre 
de 2010, el compte de resultats, la liquidació del pressupost i la memoria corresponents a l'exercici 
anual finalitzat en aquesta data. Els Administradors són responsables de la formulació deis comptes 
anuals de l'Institut, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat (que 
s'identifica en la Nota 2.1.a 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 
comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d'acord ambla normativa reguladora de 
l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya, que requereix }'examen, mitjanc;ant la realització de 
proves selectives, de !'evidencia justificativa dels comptes anuals i l'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. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l'exercici 2010 adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Institut Municipal 
d'Informatica de Barcelona a 31 de desembre de 2010, així com deis resultats de les seves operacions 
reflectits en el compte de resultats i en la liquidació del pressupost adjunts i dels recursos obtinguts i 
aplicats durant l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de confonnitat amb el marc normatiu 
d'informació financera que resulta d'aplicació i, en patticular, amb els principis i criteris comptables 
en ell continguts. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

Miquel Alfocea Martí 
Soci -Auditor de Comptes 

Barcelona, 22 de man; de 2011 

PlicewaterhouscCoopers Auditores, S.L. 
R.M. Madrid, ful187.250-1, foli 75, tomo 9.267, llibre 8 .054, 
sccció 3a. Tnsc1ita en el R.O.A.C. amb el número 80242 -
CIF: B-79 031290 

Jordi Vila Lóp 
Soci -Auditor de Comptes 

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. 
R. M. Barcelona, Volum 10296, Llibrc 9349, Foli 42, Sec. 2. 
Fui! B-27831. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número So687 
Inscrita en l'Institut de Censors Jurats de Comptes. CIF A-
58604745 
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INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA DE BARCELONA 

BALANCOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2010 I 2009 

ACTIU 

IMMOBIUTZAT 

Immobilitzat Immaterial 

Aplicacions informOtiques 

Amortit:zacions 

Immobilitzat Material 

Altres instal-lacions, utillatge i mobiliori 

Altre immobilitzat material 

Amortitzacions 

Immobilitzat Financer 

Diposits i fiances constitu'its a llarg termini 

ACTIU CIRCULANT 

Deutors 
Deutors pressupostaris 

Deutors pressupostaris empreses delgrup 

Deutors no pressupostaris 

Provisions 

Tresoreria 

Ajustoments per periodificacions 

TOTAL ACTIU 

FONS PROPIS 

Potrimoni 

Potrimoni entregot en odscripció 

Resultots d 'exercicis onteriors 

Resultat de 1' exercici 

CREDITORS A CURT TERMINI 

Altres deutes o curt termini 

Fiances i diposits rebuts o cur t termini 

Credit ors 

Creditors pressupostar is 

Creditors pressupostoris empreses del grup 

Creditors no pressupostaris 

Administrocions públiques 

Ajustóments per periodificocions 

Ingressos pendents d'aplicació 

TOTAL PASSIU 

(en euros) 

Notes 

4 

4 

1 
14 

14 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

14 

7 

6 

8 

/ 

Exercici 

2010 

16.354,54 

11.086,05 
-11.086,05 

95.496,07 
21.714,26 

-100.855,79 

0,00 

13.232.211,32 

16.327,68 

12.393.102,39 

37.486,69 

-11.206,81 
796.501,37 

0,00 

13.248.565,86 

Exercicl 

2010 

729.596,48 

5.186.486,27 
-4.350.535,32 
1.079.276,25 
-1.185.630,72 

12.518.969,38 

216.110,95 

10.168.393,76 

13.148,64 

1.164.028,51 

576.607,78 

11 380.679,74 
0,00 

1;{248.5~5.86 

Exercici 

2009 

28.936,08 

11.086,05 
-11.086,05 

95.019.47 
21.714,26 

1 
-94.454,46 

6.656,81 

27.468.380,90 

190.329,25 

26.679.229,37 

14.398,56 

-69.305,94 
653.718,41 

11,25 

27.497.316,98 

Exercici 

2009 

1.915.227,20 

4.838.464,14 
-4.350.535,32 

348.022,13 
1.079.276,25 

25.582.089,78 

198.168,55 

23.398.040,04 

148,04 

1.216.333,55 

547.717,12 

221.684,48 

-2,00 

27.497.316,98 

lo< ooto< 1 ' 17 '"""" ' lo Mom3•i• f"m'" ""' '"'''""' do! "'t~ 31 do '"'mb" do 2010. ,_. 

Lluís Olí vello i Cunill ~ Ramón Ga cí~d~ 
Ge:;; 4 (~ 1 

1 Pres1den~ del Coosell Rector 
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PI I NSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA DE BARCELONA 

COMPTES DE RESUL TATS CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 I 2009 

(en euros) 

OEVRE Notes 

OESPESES 

¡ Prestocior.s de n r veis 

1 

Oupesu de pusor.ol 10 Tror.sh.rlr.c•u corre.nts de.l' Ajuotome.nt 14 

Sous' SGions 10.414.425,17 10.162 506,70 Tror.shr~r.ciu corrents d' OO.AA. ' EE INA. 14 

carreguu soclols 2 .690.329,98 2.537.033,90 Altru tr<msfe.rbw:tes 

Trar..sfer~ncru corre.nts 12 168.087,80 189.863,85 A !tres ~t¡gressos d'vcp!otoci6 

Altres dupcsu d' exp!otoci6 

Servt•S vcttr•ors 11 17.191.424.19 17.440 277.62 

Dotoc•ons pu o l'amort• t zoc•6 de l'•mrnob•l• tzat 4 6.401.33 9.352.56 

TOTAL OESPESES O'EXPLOTACIÓ 30.470.668.47 30.339.034,63 TOTAL INGRESSOS O'EXPLOTACIÓ 9 

8ENEFI CI {)' EXPLOT ACI Ó 1 - 1 1.041.009,00 IPEROVES O' EXPLOTACIÓ 

1 1 1 
1 1 Oupeses f•r.or.<eres ' dtspeses s~mllars 1 1 l ll ltres •nteressos 1 ingressos s~m•lors 

TOTAL OESPESES FINANCERES J 1 1 TOTAL INGRESSOS FINANCERS 1 

AESVLTAT FINANCEA POSITIV 1 218,96 1 2 .019,93 IAESVLTAT FINANCEA NEGATIV 1 

BENEFICI {)' ACTIVITATS OAI>INAAIES 1 1.043.028 .9 3 IPÉAI>VES I>' ACTIVITATS OAOINAAIES 

Dupe:ses ' plrdue.s d'oltres exe.rcic•s 9.688,80 1502,53 Altres ir.gressos vctroord~r..o.ns 

1 
TOTAL I>ESPESES EXTAAOAI>I NARIES 13 9.688,80 1502,53 TOTAL INGRESSOS EXTRAO!li>INARIS 

AESVLTATS EXTAAOAI>INAAIS POSITIVS L - 1 36 .247,3 2_1AESVLTAT5 EXTAAOAOINIJUS NEGATIVS 1 

AESVLTAT EXEACICI (BENEFICI) 1.079,276,25 IRESVLTAT EXERCICI (PÉRI>VES) 

Les notes 1 o 17 descrites o lo Memoria formen port integront del Compte de Resultots al 31 de desembre de 2010. 

/ 

Lluís Olivella i Cunill 
Gerent de I'IMI 

/~:~6n Gorda-Bragado Acín 

/ "'"' d•l e""" R«t" 

/~> 

E)(Cf'<lcl 

2010 

206.415,53 

24.733 814,45 

4 255.431,72 

94.892,75 

3.953,14 

29.294.507.59 

1.176,160,88 

218,96 1 

218,96 1 

- 1 

1.175 . 941,92 1 

-
9 . 688.80 

1.185. 630,72 1 

191.677,08 

26.687.462,21 

4.356.139.70 

105.977,41 

38.787,23 

31.380.043.63 

- 1 

2.019,931 

2.019,93 1 

- 1 

1 

37.749,85 

37.749,85 

1 
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Ajuntament ·· · de Barcelona 
lnstltut Municipal d'lnformMica 

INSTITUT MUNICIPAL D' INFORMATICA 
DE BARCELONA DE BARCELONA 

MEMORIA DELS COMPTES ANUALS DE 
L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 

1. Activitat de l'entitat 

L1 Institut Municipal d 1Informatica de Barcelona (IMI o I'Institut) és una entitat 
pública de 11 Ajuntament de Barcelona, constitu'fda el 6 d'octubre de 1989, com a 
organisme autonom comercial, dotat amb personalitat jurídica pública i patrimoni 
independent. Per aquest motiu rep de I'Ajuntament de Barcelona el finan<;ament 
necessari per dur a terme la seva activitat. 

A partir de l'u de gener de 2006, I'Institut Municipal d'Informatica es configura 
coma organisme autonom local de I'Ajuntament de Barcelona. Els seus estatuts van 
ser aprovats pel Plenari del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona, en 
sessió de114 d'octubre de 2005. 

L IInstitut té coma finalitat: 

a) L 1 execució d 1 aquells treballs d' informatica que per al seu mi llor 
desenvolupament i exercici necessitin els serveis i les activitats municipals. 

b) La consecució. de la integritat i coherencia completa, des del punt de vista 
informatic, de totes les informacions que resultin dlutilitat als diferents 
organs de 11 Ajuntament. 

e) El manteniment de les relacions pera llintercanvi dlexperiencies i cooperació 
amb qualsevol altre centre informatic de 1' Administració Central de les 
Comunitats Autonomes, de les Corporacions Locals i altres entitats o 
organismes públics, nacionals o estrangers. 

d) Cooperació amb al tres entitats públ iques per a 11 execució d 1 estudis, treballs o 
intercanvis en materia d' informatica i de tractament de la informació. 

/ . / .. 

1 
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Ajuntament ·· ·de Barcelona 
lnstltut Municipal d 'lnformatlca 

e) Vetllar, participar en el disseny sobre els processos de gestió municipals i 
realitzar les operacions necessaries per tal de mantenir en quantitat i 
integritat les informacions de base corporatives municipals tant grOfiques com 
alfanumeriques. 

f) Prestació de serveis directes al ciutada derivats deis canals tecnics que 
proporcionen les noves tecnologies com són internet, equips mobils, canals de 
veu etc. 

g) Assessorament en materia d'organització i sistemes, als serveis, organismes i 
empreses de I'Ajuntament. 

h) Coordinació operativa 
telecomunicacions. 

l'execució de projectes en materia de 

i) L'impuls i l'execució de projectes pel desenvolupament de la Societat de la 
Informació i del Coneixement. 

j) Informació, formació i divulgació tant en I'Ajuntament com a la resta de la 
societat, en materia de noves tecnologies d'informació i telecomunicacions. 

Els organs de govern de I'Institut són: 

• El Consell Rector 
• La Comissió Executiva 
• El President i vice-president 
• El Gerent 

2 
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lnstltut Municipal d'lnformatlca 

2. Bases de presentació 

2 .1. Regim comptable 

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

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

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

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

• Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de / 
la Llei Municipal de Regim Local de Catalunya. 

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

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

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

;/ 
/ 

3 
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2.2. Sistema comptable, comptes anuals i compte general 

D'acord amb la Llei 1/2006, que regula el regim especial de Barcelona, el sistema 
d'informació comptable de I'Organisme esta format principalment pels 
subsistemes de comptabilitat patrimonial i comptabilitat pressupostaria. 

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

• Balan«; de situació. 
• Compte de Resultats. 
• Memoria. 

El balan«; de situació es presenta, basicament, d'acord amb els models establerts 
per la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de I'Administració Local 
(ICAL), amb vigor des de 1 de gener de 2006. 

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

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

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

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

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

1 

/ ) 

4 



11

<lb 

Ajuntament .•. de Barcelona 
lnstltut Municipal d'lnformilllca 

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

2.3. Comparació de la informació 

Els Comptes Anuals deis exercicis 2010 i 2009 s'han formalitzat d'acord amb el 
que preveu la ICAL, havent seguit en la seva elaboració criteris uniformes de 
valoració, agrupació, classificació i unitats monetaries, de manera que la 
informació presentada es homogenia i comparable. 

No obstant per tal de facilitar la comparabilitat entre exercicis s'han 
reclassificat a l'exercici 2009: 

• Un import de 26.679.229,37 euros de l'epígraf Deutors pressupostaris a 
l'epígraf Deutors pressupostaris empreses del grup. 

• Un import de 148,04 euros de l'epígraf Creditors pressupostaris a l'epígraf 
Creditors pressupostaris empreses del grup. 

3. Normes de valoració 

Les principals normes de valoració utilitzades .per I'Institut en l'elaboració deis 
seus Comptes Anuals han estat les següents: 

3.1. Immobilitzats immaterials i materials 

I mmobilitzats immaterials 

• Aplicacions informatiques: 

Figuren valorades al seu preu d'adquisició. Les despeses de manteniment es 
registren amb corree a resultats en el moment en que es produeixen. 

S 
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Les amortitzacions es doten per aplicació, sobre el cost d'adquisició, deis 
següents coeficients lineals/vides útils: 

'Yo Estimació vida útil 

(ai1}'S) 

Aplicacions informdtiques 25 4 

A 31 de desembre de 2010 es troben totalment amortitzades. 

Immobil itzats materials 

L'immobilitzat material es troba valorat al preu d'adquisició. 

Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la seva capacitat productiva 
o un allargament de la vida útil i les despeses de manteniment són carregades 
directament al compte de resultats. Els costos d'ampliació o mi llora que donen lloc 
a un augment de la durada del bé o a un increment de la seva capacitat productiva 
són capitalitzats coma més valor del bé. 

Les amortitzacions es doten per aplicació, sobre el cost d'adquisició, deis 
següents coeficients lineals/vides útils: 

'Yo Estimació vida útil 
(a!!Y_s) 

Mobiliari 15 6,7 
Equips informdtics 25 4 

Immobilitzats immaterials i materials adscrits 

En els exercicis 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008 i 2009 I'Institut ha 
adscrit a I'Ajuntament de Barcelona, l'ús de determinats béns. Aquesta adscripció 
d'ús s'ha reflectit amb abonament als epígrafs d'immobilitzat i corree a l'epígraf de 
Patrimoni en adscripció, d'acord amb la normativa aplicable segons la qual no 
s'amortitzen. 

6 
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3.2. Inversions realitzades per compte de I'Ajuntament de Barcelona 
Avan~aments rebuts de 1' Ajuntament 

L'Institut adquireix immobilitzat per compte de 1' Ajuntament de Barcelona, a 
!'empara del P.I.M. Les inversions d'aquestes característiques s'incorporen a 
1' epígraf d'inversions realitzades per compte de 1' Ajuntament de Barcelona a 
mesura que es reben les factures o certificacions deis contractistes. El 
finan~ament per dur a terme aquestes inversions es comptabilitza paral·lelament 
en un compte a cobrar amb abonament a 11 Avan~aments rebuts de 1' Ajuntament 11

• 

D'acord amb el Decret d' Alcaldia de data 18 de juny de 2008, a mesura que 
I'Institut disposa de les certificacions, factures o justificacions de l'obra feta 
per encorree de 1' Ajuntament, formalitza els corresponents lliuraments al mateix, 
a fi i efecte de la seva activació en l'inventari municipal. En efectuar els 
lliuraments es cancel·la tant les inversions realitzades per compte de I'Ajuntament 
de Barcelona com el compte passiu que reflexa els avan~aments rebuts per 
1' Ajuntament per a finan¡;ar aquesta inversió. 

3.3 Deutors i creditors 

Els comptes a cobrar i a pagar es registren, en tots els casos, pel seu valor 
nominal, classificant a curt termini els de venciment inferior a dotze mesos. 

És política de 1' Institut dotar, si cal, les provisions per insolvencies o 
morositat. El criteri utilitzat per dotar la provisió de saldos de difícil realització 
ha estat considerar les possibilitats efectives de realització i l'antiguitat deis 
mateixos (sempre exceptuant 1' Ajuntament de Barcelona i les empreses i 
organismes del seu Grup economic). 

/ 

7 
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3.4 Transferencies corrents i de capital 

Transferencies corrents de I'A juntament 

Les activitats desenvolupades per I'Institut corresponen, fonamentalment, a la 
prestació de serveis públics en l'ambit competencia! de I'Ajuntament de Barcelona, 
mitjanc;ant gestió directa per delegació de I'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb 
allo previst per la legislació vigent (Liei Reguladora de les Bases de Regim Local i 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis deis Ens Locals). Per a la prestació deis 
serveis públics, en l'ambit de competencies de I'Ajuntament de Barcelona, I'Institut 
rep d'aquest el financ;ament pressupostari, el qual es reflecteix a l'epígraf 
d'Ingressos "Transferencies corrents de I'Ajuntament" del compte de resultats. 

Aquesta transferencia corrent pressupostaria, esta fixada tenint en compte 
els suposits d'equilibri pressupostaris previstos a la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 

Altres transferencies corrents 

Les transferencies corrents es comptabilitzen com a ingrés en el compte de 
resultats. 

Les transferencies finalistes rebudes durant 1' exercici, i que al seu tancament 
no s'ha iniciat la tramitació de la despesa o no s'ha reconegut l'obligació, es 
presenten sota 1' epígraf del passiu 11 Ajustaments per periodificació 11

• En el suposit 
de que no es materialitzin, poden ésser exigides pels ens que les van otorgar. 

3.5. Impost sobre Societats 

D'acord amb el RDL 4/2004 de 5 de marc;, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei de I'Impost sobre Societats, els organismes autonoms es troben exempts de 
l'impost i no estan subjectes a retenció els rendiments del seu capital mobiliari. fi 

3.6. Ingressos i despeses 

-. ~omptabilitat financera 

Els ingressos i despeses, en general, es registren atenent al principi de 
l'acreditament i al de la correlació d'ingressos i despeses, independentment del 
moment en que són cobrats o pagats. 

1 

l 

t 

8 
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No obstant a1xo, seguint el principi de prudencia, I'Instit ut únicament 
comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l'exercici , mentre 
que els riscos i les perdues previsibles, fins i tot eventuals, es comptabi litzen t an 
aviat són coneguts. 

-. Liquidació Pressupostaria 

Els ingressos i despeses s'incorporen a la liquidació pressupost aria en el 
moment en que es produeix l'acte administratiu de reconeixement deis respect ius 
drets i obligacions. 

3.7. Medi Ambient 

Les despeses derivades de les actuacions que tenen per objecte la protecció i 
millora del medi ambient es comptabilitzen, si escau, coma despeses de l'exercici 
en que s'incorren. No obstant aixo, si suposen inversions com a conseqüencia 
d'actuacions per minimitzar !'impacta mediambiental i la protecció i mi llora del medi 
ambient, es comptabilitzen coma major valor de l'immobilitzat. 

4. Immobilitzats immaterials i materials 

4.1. Analisi del moviment 

Els moviments produ'fts durant aquest exercici en els diferents comptes 
d'immobilitzat material i immaterial. i de les seves amortitzacions acumulades han 
estat els següents: 

Per l'immobilitzat immaterial: 

COST : 

Aplicacions informatiques 

TOTALCOST 

AMORTITZACIO ACUMULADA : 

Aplicacions informatiques 

TOTAL AMORTITZACIO ACUMULADA 

lmmobilitzat immaterial net 

SALDO 

INICIAL 

11 .086,05 

11 .086,05 

(·) 11.086,05 

(·) 11.086,05 

-

Altes 

- - - 11 .086,05 

- - - 11.086,05 

- - - (· ) 11 .086,05 

- - - (· ) 11 .086,05 

- - - -

/ 

1 

/1 
#¡! / J 

# 1 

1 
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Per llimmobilitzat material: 

COST: 

Equips informatics 

Mobiliari i equips d'oficina 

TOTAL COST 

AMORTITZACIO ACUMULADA: 

Equips informatics 

Mobiliari i equips d'oficina 

TOTAL AMORTtTZACIO ACUMULADA: 

lmmobilitzat material net 

SALDO 

INICIAL 

21.714,26 

95.019,47 

116.733,73 

(-) 21.714,26 

(-) 72.740,20 

(-) 94.454,46 

22.279,27 

Altes 

-
476,60 

476,60 

-
(-) 6.401,33 

(-) 6.401,33 

(-) 5.924,73 

4.2. Detall deis elements totalment amortitzats 

- -
- -

- -

- -

- -
- -

- -

(-) 

(-) 

SALDO 

FINAL 

21 .714,26 

95.496,07 

117.210,33 

21.714,26 

79.141,53 

(-) 100.855,79 

16.354,54 

El cost deis elements de llimmobilitzat material i immaterial totalment 
amortitzats i en ús a 31 de desembre de 2010 és el següent: 

Equips informatics 21 .714,26 

Mobiliari i equips d'oficina 52.192,15 

Aplicacions informatiques 11.086,05 

4.3 . És política de I'Institut contractar totes les polisses dlassegurances que 
s 

1 

estimen necessaries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin 
afectar els elements de 1

1 immobilitzat material. 

4.4. Llactivitat de I'Institut es desenvolupa en locals municipals, deis quals no 
es repercuteix cap lloguer a I1Institut. · 

4.5. Inversions realitzades per compte de 1
1Ajuntament de Barcelona 

avan~aments rebuts del Grup Ajuntament. 

Els moviments produ'fts durant 1' exercici 2010 en aquests comptes han estat 
els següents: 

,· 

/ <" 
/ 

fJ 
1 
1/ 

/ 

10 
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Detall deis avan~;aments rebuts: 17.121.965,16 

• Ajuntament (transf. Capital) (nota 14) 17.121.965,16 

Detall de les inversions executades i lliurades: 17.479.197,52 

• Ajuntament 17.479.197,52 

La diferencia existent de 357.232,36 euros entre les inversions executades i 
els avan~aments rebuts, corresponen a inversions executades i lliurades a 
I'Ajuntament, finan~ades basicament amb: 

• Transferencia corrent r.ebuda de I'Ajuntament de Barcelona en exercicis 
anteriors, la qual es va registrar amb abonament a l'epígraf d'Ajustaments per 
periodificacions de passiu per un import de 221.512,36 euros. 

• Transferencia de capital rebuda del Consorci de I'Administració Oberta de 
Catalunya (CAOC) per import de 130.000,00 euros. 

• 5.720,00 euros amb corree al Romanent de Tresoreria pera despeses generals 
de I'Institut de l'exercici 2009. 

El detall de 1' obra executada per projectes és el següent: 

Projecte 20145 Ampliació i millora infraestructures informatiques ( 23000202) 

Projecte 20148 Evolutius deis Sistemes d'lnformació ( 223000204) 

Projecte 20149 Arquitectura d'aplicacions i d'lnformació de Base ( 23000206) 

Projecte 20150 lnfraestructures Internet Municipal ( 23000205) 

Projecte 20152 Nou sistema d'informació económico-financer ( 23000208 ) 

Projecte 28022 Pla d'lnfraestructures de Telecomunicacions ( 22200000) 

Projecte 28078 Nous Sistemes d'informació RR.HH ( 21900010) 

Projecte 28080 Administració Electrónica i Sistemes al Ciutada ( 21900011 ) 

Projecte 28082 Millora Sistema lnformatic al Ciutada- STP (21900007) 

Projecte 28085 Projectes Estratégics Sectorials ( 21900009) 

TOTAL INVERSIONS LLIURADES A L'AJUNTAMENT 

lnversions 
Lliurades 

3.376.964,86 

1.805.419,00 

148.393,02 

309.767,43 

2.012.663,44 

840.895,44 

3.253.772,52 

2.866.459,55 

22 1.512,36 

2.643.349,90 

17.479.197,52 

/' 
. 

t 
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5. Fons Pro pis 

El moviment d'aquest epígraf durant l'exercici 2010 ha estat el següent: 

Patrimoni Resultats 

entrega\ en exercicis Resulta! TOTAL 
Patrimoni adscripció anteriors exercici 

!sALDO INICIAL 4.838.464,141 (-) 4.350.535,321 348.022,131 1.079.276,2511 1.915.227,201 

Traspas a Patrimoni 
Resultals exer.anteriors 348.022,13 - (-) 348.022,13 -
Distr. resulta! 2009 - - 1.079.276,25 (-) 1.079.276,25 -

Resulta! 2010 - - - (-) 1.185.630,72 (-) 1.185.630,72 

¡sALDO FINAL 5.186.486,271 (-) 4.350.535,321 1.079.276,251 (-)1.185.630,721 Ll __ 7_29_.5_9_6_.4_.81 

L'epígraf de Patrimoni entregat en adscripció reflecteix el valor net comptable 
deis béns, l'ús deis quals va ésser adscrit per I'Institut a I'Ajuntament de Barcelona 
en els exercicis 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009. 

6. Administracions Públiques 

A 31 de desembre de 2010 els saldos que composen els epígrafs deutors 
creditors d'administracions públiques, són els següents: 

SALDOS 

Deutors Credilors 

Hisenda Pública 

.. .. .. lmpost sobre el Valor Afegit - 42.226,75 

.. .... lmpost sobre la Renda de les Persones Fisiques - 252.503,74 

Organismes de la Seguretat Socia l 

.. .... Cotitzacions socials - 281.877,29 

1 Total 576.607,78 1 

/ 

/_./7 

.r 
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Són susceptibles d'inspecció fiscal tots els tributs a que es troba subjecte 
I'Institut per a tots els exercicis que no hagi transcorregut el termini de 
prescripció de quatre anys. No s'espera que es meritin passius addicionals de 
consideració per I'Entitat com a conseqüencia d'una eventual inspecció. 

7. Creditors 

7 .1. Creditors no pressupostaris 

El saldo d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2010 es compon deis conceptes i 
imports següents: 

Remuneracions pendents de pagament 852.245,63 

Altres despeses diferides 311 .782,88 

Total 1.164.028,51 

7.2. Compliment de la Llei de morositat 

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de julio! de mesures de lluita 
contra la morositat en operacions comercials, i pel que fa a les obligacions deis 
contractes formalitzats a partir de la data d'entrada en vigor de la mateixa, el 
passat dio 7 de julio!, a data 31de desembre de 2010: 

A) El promig de dies de pagament de les factures és de 52,78 dies. 

B) El percentatge de l'import pagat dins del termini marcat per la Llei , 55 dies, 
ha estat del 59,14 'Yo. 

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

13 
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8. Ajustaments per periodificació de passiu 

El saldo d'aquest epígraf es composa íntegrament per ingressos anticipats 
associats als següents projectes: 

Plans d'Ocupació Local 62.959,49 

Evolutius quioscos multiserveis 157.820,25 

lntegració usuaris Pares i Jardins 159.900,00 

TOTAL EPfGRAF 380.679,74 

La totalitat d'aquests ingressos anticipats corresponen a aportacions del 
grup municipal. 

9. Ing.ressos d'explotació 

La distribució deis ingressos d'explotació de I'Institut és com segueix: 

jiNGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 

Prestacions de serveis 

Altres ingressos d'explotació 

Transferéncies corrents 

¡rotal 

206.415,53 

3.953,14 

29.084.138,92 

29.294.507,591 

El detall de la composició de les transferencies corrents comptabilitzades per 
I'Institut durant l'exercici 2010 és el següent: 

Grup Ajuntament de Barcelona (nota 14) 28.989.246,17 

Transf.Estat- INE actualització Padró 13.531,07 

Altres Entitats Locals (Consorci Biblioteques) 81 .361 ,68 

Subtota l 94.892,75 
/ 

¡rotal 29.084.138,921 

14 
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Les transferencies corrents del Grup Ajuntament de Barcelona, es compasen 
de: 

AJT. BARCELONA ORG. AUT. (AB) TOTAL 

Contracte Programa 22.913.332,80 4.080.940,00 26.994.272,80 

Fora C. Programa 1.820.481,65 174.491,72 1.994.973,37 

TOTALS (Nota 14) 24.733.814,45 4.255.431,72 28.989.246,17 

1 O. Despeses de personal 

L'epígraf "despeses de personal" del deure del compte de resultats de 
l'exercici 2010 presenta la composició següent: 

DESPESES DE PERSONAL 

Sous i salaris 10.414.425,17 

Seguretat social a cárrec de !'empresa 2.599.574,14 

Altres despeses socials 90.755,84 

!Total 13.104.755,151 

La plantilla mitjana ha estat de 227 treballadors, deis quals 174 són personal 
laboral i 53 personal funcionari, que es diferencien per la seva condició laboral i de 
sexe de la següent manera: 

Dones 
Homes 

IPe"'"'' '""'""' Dones 
Homes 

A més aquest exerc1c1 han estat empleats 83 treballadors a l'empara del Pla 
d'Ocupació Local durant el darrer semestre, que es diferencien per la seva condició 
laboral i de sexe de la següent manera: 

Personal Pla d'Ocupació Local 

Dones 
Homes 

141 
691 

Considerant aquest fet la plantilla mitjana es situa en 269 treballadors 
dones i 172 homes ). 

15 
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11. Altres despeses d'explotació 

Presenta el següent detall: 

Arrendaments, software i fotocopiadores 

Mant.,reparacions i conservació 

Serveis Professionals lndependents 

Subministraments 

Comunicacions 

Treballs fets per altres empreses 

Primes assegurances 

Transports 

Material oficina 

Locomoció i dietes 

Altres despeses diverses 

12. Transferencies corrents 

1.033.997,22 

5.000.653,21 

223.700,78 

530.428,79 

402.905,46 

9.773,727,45 

18.162,56 

22.567,30 

85.627,24 

55.976,85 

43.677,33 

17.191.424,19 

Els principals destinataris de les transferencies atorgades per I'IMI han estat 
els següents: 

ITRANSFERENCIES CORRENTS 

lnstitut Municipal d'Educació (IMEB) (nota 14) 30.000,00 

Ajuntament de Barcelona (Nota 14) 22.460,38 

lnstitucions sense afany de lucre: UPC Conveni Becaris 114.113,42 

Altres 1.514,00 

TOTAL TRANSFERENCIES CORRENTS 168.087,80 

/ 

13 . Des peses extraordinaries 

L'epígraf "despeses extraordinaries" del compte. de resultats de l'exercici 
2010 recull basicament l'aplicació de diferencies de periodificació. 

.¿· 
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14. Saldos i transaccions amb empreses del grup 

Les transaccions realitzades durant l'exercici 2010 amb les entitats que 
integren el Grup Ajuntament, són les següents: 

Ajuntament (ingressos) 
Grup Ajuntament (ingressos) 
Ajuntament (Inversions) 

rngressos 1 rnversions 

Transferencies 
(Noto 4 .5 i 9) 

24.733.814,45 
4.255.431,72 
17.121.965,16 

98.308,66 

Despeses (Nota 12) 

Transferencies 

22.460,38 
30.000,00 

Grup Ajuntoment (rnversions) --------:-----::-:-::------:--,------::-::---::-::-::---:-c--------=-:-----:-c:c-::---=-------
46.111.211,33 98.308,66 52.460,38 

Addicionalment I'Institut ha rebut 380.6 79,74 euros (220.779,74 . i 
159.900,00 euros de I'Ajuntament de Barcelona i de I'Institut Municipal de Pares i 
Jardins respectivament) registrat comptablement com a ingrés anticipat, per 
cobrir despeses a realitzar a l'exercici 2011 (Nota 8). 

A 31/12/2010 les entitats que integren el grup Ajuntament presentaven els 
següents saldos en els epígrafs deutors i creditors: 

Ajuntament 
rnst. Mpal. Pares i Jardins 
rnst. Mpal. Hisenda 
Altres Grup Ajuntament 

Pendent de cobroment 

11.527.189,84 
188.682,00 
680.160,00 

27.572,01 
12.423.603,85 

Pendent de pagament 

13.148,64 

13.148,64 

De la totalitat del saldo pendent de cobrament un import de 30.501,46 
euros s'ha registrat amb corree a l'epígraf de Deutors no pressupostaris. 

15. Altra informació 

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

//. 
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No es preveuen contingencies, indemnitzacions ni altres riscos de caracter 
medioambiental en els quals pogués incórrer I'Institut, que siguin susceptibles de 
provisió. Addicionalment I'Institut no té despeses ni ingressos ni inversions 
associades a medí ambient. 

D'altre banda I'Institut no ha percebut cap subvenció ni ingrés com a 
conseqüencia d'activitats relacionades amb el medí ambient. 

16. Quadre de finan,ament deis exercicis 2010 2009 

QUADRES DE FINANCAMENT DELS EXERCICIS 2010 i 2009 
(en euros) 

E:o:"uclci Exuócl 11 Exud d Extrcid 

~A~~~C~A0~~~----------------~--~2~01~0--~--~~--~LO~~~G~~~----------------~----~---~~I~O--L-_~~~ 

l li\ll"'Ihll, tzot IT'(Iter.a.l 
Ir,;'trs i6 pu co~,ptt de: 1' Aj U"' tGJ;\ell l 

TOTAL APU CAC10NS 

EXCÉS D'()jli 6EI\!S SOBOE APLI CAO ONS 

(AU$,\ l.ENT DEL O.PITIIL ClRCU..ANT) 

VA~AOÓ Ca CAPITAL O RC\AAN!' 

~utors 

Cr~d·tcrs a curt t crrNr.i 
Tresoru ;a 

AJ~.-SfO'i\ent.s per ptr•od·f•ccw 6a c.t ;u 
TOTAL 

VA~A00 Ca CAPITAL O RCVLJ.Nr 

Do toc•6omorMzoo6 i rnrnob.~tzot 

.Ar.ul b ci6 f 1at{O cv.stit u:do o llarg ltrnú.i 

Recur sos op!iea tslgv.uats e.n l~s opuocior,s 

Lluís Olivella i Cunill 
Gerent de I'IMI 

1172 572 58 0 00 
476,60 0.00 

0.00 593.791.28 
1.173.049.18 593.791.28 

0,00 494.8 37,53 

~lO 

AUGMENT 

0,00 
13.063.1 20,40 

142.782,96 
0,00 

13 205.903,36 

0,00 

Noto 

CIS.\UI\'\100 

14.378.941.29 
0,00 
0,00 

11.25 
14 378.952,54 

1.173.049,18 

2010 

· 1.185630.72 

6.~1. 33 

6.656,81 

-1.172.572,58 

Recursos ger.e.ro ts o l' e.xuci ci 

TOTAL OIUGENS 

EXCÉS D' API.ICAOONS 508RE Cm &ENS 

(DI S.<II I\'VCIÓ DEL c-PITAL CIRC\A.ANT) 

~ 

AUGU.ENT 

~ 

9.993.582,44 

0.00 
62.554,79 

0,00 
10056.137.23 

494.837,53 

1.079.276.25 

9.352,56 

0.00 

1.088.628,81 

0.00 1.088628.81 

0.00 1.088628,81 

1.173.049.18 0.00 

CIS.IUNVCIO 

0,00 
9.558.551.92 

0,00 
2.747,78 

9.561 299.70 

0 ,00 

~;;;-
Ramón G rcía-~agado Acín 
President aé( Consell Rector 
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Nota 17. Informació pressupostaria 

• Resum de l'estat d'execució deis ingressos. 
• Resum de l'estat d'execució de les despeses. 
• Resultat pressupostari. 
• Romanent de Tresoreria. 

19 
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ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES A 31/12/2010 

EXERCICI ·CLAS.ECON. 

90-2009 

90-2009 2 

90-2009 4 

90-2009 6 

90-2009 7 

TOTAL PRESSUP.TANCATS 

2010 1 

2010 2 

2010 4 

2010 6 
TOTAL PRESS.CORRENT 

TOTAL PRESSUP.REFÓS 

Lluis Olivella i Cunill 
Gerent 
./'- ~ /./--........ 

~-:['.;--~/-

CREDITS 

INICIALS 

16.684,00 

5.089.102,34 

28.720.94 

18.287.357.83 

23.421.865.11 

13.061.035.00 

13.719.446,00 

120.000,00 

0.00 

26.900.481,00 

50.322.348,11 

MODJFICACIONS CREOITS 

DECREDIT DEFINITIUS AUTORITZAT DISPOSAT 

-7.530.00 9.154,00 9.154.00 9 .154,00 

-16.147.03 5.072.955.31 5.072.955.31 5.072.955,31 

0.00 28.720.94 28.720,94 28.720.94 

0.00 18.287.357.83 18.287.357.83 18.287.357,83 

0,00 0,00 0,00 

-23.677,03 23.398.188,08 23.398.188.08 23.398.188,08 

434.113.92 13.495.148.92 13.127.031,36 13.127.031 .36 

4 .375.212.34 18.094.558.34 17.933.315.03 17.933.315,08 

48.087,80 168.087,80 168.087,80 168.087.80 

18.467.987.37 18.467.987,37 17.654.678.42 17.654.678.42 

23.325.401.43 50.225.882.43 48.883.112,66 48.883.112,66 

23.301.724,40 73.624.070,51 72.281 .300,74 72.281.300,74 

DfLTGD=CIA ~era fer conSta:- que h present fotocopia 
:::;-¡.:.:t.:~\ ,;c::me::u rorigin:U. 

Bar.:.!lona. S ·· -• • .J J ~ 
Sr. Sr:l-J14-Tl~A- ~M;, .• t..~i:~ 

OBLIGACIONS 

RECONEGUOES 

9.154,00 

5.072.955.31 
28.720,94 

18.287.357.83 

0,00 

23.398.188,08 

13.127.031.36 

17.220.782.71 

168.087,80 

17.479.674.1 2 

47.995.575,99 

71.393.764,07 

PAGAMENTS 

RECTIFIC. REALITZATS 

9.154,00 

5.072.955.31 

28.720.94 

18.287.357.33 

0,00 23.398.188,08 

13.127.031.36 

13.249.759,55 

155.089,76 

11.282.152.92 

0,00 37.814.033.59 

0,00 61.212.221,67 

Jordi Fiore i Serra 
Cap cnAdministració 

11 

PENDENT 

DE PAGAR 

0 ,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.971 .023,16 

12.998.04 

6.197.521 .20 

10.181 .542,40 

10.181.542,40 
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ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31/1212010 

PREVISIONS MODIFICACIONS PREVISIONS COMPROMIS 

EXERCICI CLAS .. ECON. INICIALS DE CREDIT OEFINITIVES CONCERTATS 

90-2009 3 13.230.92 13.230,92 

90-2009 4 9.11 8.569,18 9.118.569.18 

90-2009 5 

90-2009 7 17.737.758.52 í 7.737.758,52 

TOTAL PRESS .. TANCATS 26.869.558,62 0.00 26.869.558,62 0,00 

2010 3 148.387.00 159.900.00 308.287.00 

2010 4 26.752.094.00 2.857.255.25 29.609.349,25 
2010 S 

2010 7 18.082.286.52 18.082.286,52 539.035.19 
2010 8 2.225.959,66 2.225.959.65 

TOTALPRESS.CORRENT 26.900.481,00 23.325.401.43 50.225.882,43 539.035,19 

TOTAL PRESS.REFÓS 53.770.039.62 23.325.401,43 77.095.441 ,05 539.035,19 

Lluis Olivella i Cunill 
Gerent _¿:/_ 

/¿'/~~ 

COMPROMIS ORETS 

REAUTZAT RECONEGUTS 

í 3.230,92 

9.1 18.569.18 

17.737.758.52 

0,00 26.869.558,62 

370.268,67 

29.304.918,66 

230,21 

17.251.965.16 

0,00 46.927.382,70 

0.00 73.796.941,32 

RECTTFIC. 

ANULACIONS RECAPTAT 

2.024,11 

58.099,13 9.060.470,05 

17.737.758.52 

58.099,13 25.800.252,68 

195.695,25 

22.921.081 ,06 

230.21 

11.412.152.92 

0,00 34.529.159,44 

58.099,13 61.329.412,12 

Jor'\i Fiore i Serra 
Cap r,'Administració 

n 
\_ 

PENOENT 

RE CAPTAR 

11.206.81 

0.00 

0.00 

11.206.81 

174.573,42 

6.383.837 .60 

0.00 

5.839.812.24 

12.398.223,26 

12.409.430.07 
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AJUNTAMENT DE BARCELONA 
lnst itut Municipal d'lnf ormatica 

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2010 

CONCEPTES 

a. Operacions corrents 
b. Altres operacions no financeres 

1. Total operacions no financeres (a+b) 

2. Actius financers 

3. Passius financers 

RESUL TAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 

Ajustos: 

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

29.675.417,54 
17.251.965,16 

46.927.382,70 

46.927.382,70 

OBLIGACIONS -
RECONEGUDES RESULTAT 

NETES AJUSTOS PRESSUPOSTARI 

30.515.901,87 
17.479.674,12 

47.995.575,99 -1.068.193,29 

47.995.575,99 -1.068.193,29 

4.-Credits gastats finan<;:ats amb romanent de t reso reria per a despeses generals (+) 1.991.319,77 

5.-Desv iacions de finangament negatives de l'exercici (+) 221.512,36 

6.- Desviac ions de finan9ament positives de l'exercici (-) 380 .679,74 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 763.959,10 

/1 
Lluís Olivella i Cunill 
Gerent _ #. , 
/~~~ 

1 Ramón Gar4ía-Bragado Acín ~ 
• President d~ l 'lnst itut 

~ lf~v~J lJV{ 
·¡ 1 . . ~ resen~ fotocol)i.a 

1 DILIG~CL~ pera fer co~~ur. que 1-p - ~ 
. ·.e"rvdu~tx f¡j~h-r.ent ¡- ongmal. 

• ... L. -•• r:,¡ Bar: dona. - 9 F .. ~_¡\~ ~ 
Sr. 'Sta- n 1J-n 1-A- Cld'f M - - ---- - - ------ -
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AJUNTAMENT DE BARCELONA 
lnstitut Municipal d"Jnformatica 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2010 

Romanent de Tresoreria 

1. (+) Fons líquids 

2. (+) Drets pendents de cobrament 
(+) del Pressupost corrent 
(+) deis Pressupostos tancats 
(+) d'operacions no pressupostaries 
(+) cdministració recursos altres ens públics 
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 

3.- (-) Creditors pendents de pagament 
(+) del Pressupost corrent 
(+) deis Pressupostos tancats 
(+) d'operacions no pressupostaries 
(+) administració recursos altres ens públics 
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 

l. Romanent de Tres oreria (1 +2-3) 

11. (-) Saldos de dubtós cobrament 
111 . ( -) Excés de finanyament afectat 

IV. Romanent de Tresoreria pera despeses generafs (1-11-/ff) 

1 
(-) Pro posta d'incorporació de credits del 201 O al Pressupost 2011 

pera despeses generals amb carrec al Romanent de Tresoreria 

ROMANENT DE TRESORERIA DE LLIURE DISPOS/C/0 

Lluis Ol ivella i Cunill 

Gerent d./ 
¿ - tY/c.-.
~_,...¿¿y-

/ 

2010 

12.398.223.26 
11 .206,81 
37.486,69 

0.00 
0,00 

10.181.542.40 
0,00 

793.375.36 
0,00 
0.00 

2009 

796.501,37 653.718,41 

12.446.916,76 26.891.804,94 
26.800.252,68 

69.305.94 
22.244,32 

0,00 
-2,00 

10.974.917,76 24.144.073,75 
23.398. 188,08 

0,00 
745.885,67 

0,00 
0,00 

2.268.500,37 3.401.449,60 

11.206,81 69.305,94 
380.679,74 221.684,48 ., 

1.876.613,82 3.110.459,18 

665.959,39 353.440,66 -

1.210.654,43 1 2.757.018,52 

l e:nt fotOCO?Í3 
"\:(L~ pera fer constar que a presc: 

,¡.J...,\.1 . 

reproduúx rid.:L-nent l.· original. 11--
S:;rc~~ona. - 9 ~\AR~ ! 011 

Sr. Sra. H ~ ,iJ, ~M 




