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UniauditOliverCamps 
AUDITORIA ' CONSULTORIA 

INFORME O'AUOITORIA FINANCERA OELS COMPTES ANUALS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE 
SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2016 

l. Introducáó 

Hem realitzat l'auditDrla financera deis cDmptes anuals adjunts de l'lnstltut Municipal de Servels 
Soclals de Barcelona (en endavant l'lnstitut), que comprenen el balan~ a 31 de desembre de 2016, el 
compte del resultat economic-patrimonial, I'estat de canvis en el patrimoni net, I'estat de fluxos 
d'efectiu, I'estat de liquldació del pressupost I la memoria corresponents a I'exercici anual acabat en 
aquesta data. 

Aquesta auditoria financera s'ha realitzat per encimec de r Ajuntament de Barcelona, dlns del marc 
que preveuen els artlcles 58. e) I 74 de la lIel 1/2006, de 13 de mar~, per la qual es regula el regim 
especial del municipi de Barcelona, I els Plecs de Clausules Administratives Particulars i Tecniques del 
contracte formalitzat de serveis d'auditoria deis comptes anuals de l'Ajuntament de Barcelona i del 
seu grup municipal. 

Conforme als Estatuts de l'lnstitut els comptes anuals són sotmesos al Consell Rector per a la seva 
aprovació i elevació a l'Ajuntament. La Presidencia de l'lnstitut és la responsable de la seva formulacló 
I rendició d'acord amb el marc d'lnformacló flnancera establert per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local; en particular, 
amb el marc conceptual de la comptabilitat pública i les normes de reconeixement i valoració incloses 
al Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l' Administració Local que s'informa a la Nota 3.1. de 
la memoria del comptes anuals adjunts. Alxí mateix la Presidencia de l'lnstltut és la responsable del 
control intern que conslderi necessari per permetre que la preparació deis esmentats comptes anuals 
estigui lliure d'incorreccions materials. 

Els comptes anuals a que es refereix aquest informe han estat formulats per la Presidencia de l'lnstitut 
el 22 de mar~ de 2017. 

11. Objectiu i abast del treball: responsabilitat de I'auditor 

La nostra responsabilltat és emetre una opinió, basada en el treball realitzat d'acord amb les Normes 
d' Auditoria del Sector Públic, sobre si els comptes anuals adjunts de l'lnstltut expressen, en tots els 
seus aspectes significatlus, la imatge fidel del seu patrlmoni i de la seva situació financera, així com 
deis resultats de les seves operacions reflectides en el compte del resultat economic-patrimonial i en 
la Iiquidació del pressupost, i deis recursos obtlnguts i aplicats durant I'exercici. 

Aquestes normes exigelxen que planifiquem i executem I'auditorla per tal d'obtenir una seguretat 
raonable, tot i que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials. 

Amb caracter supletori I en tot allo no regulat explícitament per les Normes d'Auditoria del Sector 
Públic, són aplicables els principls i normes d'auditorla generalment acceptades per l'lnstituto de 
Contabilidad y Auditorla de Cuentas. 

AUREN AUDITORES sp. SI.P 
CMaIot<a, 260, OBOOB,_o 
ClF: 887352357 
Inscrita en el R.M. de Madrid, tom.33.829, seccil8, fo/i 89, fuIIo M-ilO8799 
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Un iaud itO IiverCa m ps 
AUDITOR lA· CONSULTORIA 

Una audltoria financera comporta I'aplicació de procediments per obtenir evidencia adequada i 
suficient sobre els imports I la informació recolllda en els comptes anuals. Els procedlments 
selecclonats depenen del judici de I'auditor, Inclosa la valora ció deis riscos d'lncorrecció material en els 
comptes anuals. En efectuar aquestes valoracions del risc, I'auditor té en compte el control Intern 
rellevant per a la preparacló i presentació raonable per part del gestor de comptes anuals, a fi de 
dissenyar els procediments d'auditoria que siguln adequats en funció de les circumstimcies, I no amb la 
finalitat d'expressar una opinió sobre I'eficacia del control intern de I'entltat. Una auditoria financera 
també Inclou I'avaluació de I'adequació deis criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions 
comptables realitzades pel gestor, així com I'avaluació de la presentació global deis comptes anuals. 

Considerem que I'evidl!ncia d'auditoria que hem obtlngut proporciona una base suficient I adequada 
per emetre la nostra opinló d'auditoria. 

111. Oplnló d'auditoria 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la 
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'lnstitut Municipal de Serveis Soclals de 
Barcelona a 31 de desembre de 2016, així com del seu resultat economic-patrimonial, deis fluxos 
d'efectiu i de la liquidació pressupostaria corresponents a I'exercici anual acabat en aquesta data, de 
conformltat amb el marc normatiu d'informació financera i amb la normativa pressupostilria que 
resulta d'aplicació i, en particular, amb el marc conceptual de la comptabilitat pública i les normes de 
reconeixement i valoració contingudes en el mateix. 

IV. Altres qüestions que no afecten a I'opinió 

EIs comptes anuals de I'exercici 2015, les xifres deis quals es presenten a efectes comparatius amb les 
de I'exerclci 2016, van ser audltats per altres audltors, els quals varen emetre una opinió favorable. 

M. Eugenia 
AUREN AUDITO 

Barcelona, 4 d'abril de 2017 
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Instltut Municipal de Serveis SOCials de Barcelona 

I.BALAN~ 

Acnu Notes en 2016 2015 
memoria 

Al ACIlU NO eORRENl 3O.1Z1,93 54.920,93 
11. Immobilitzat material 30.121,93 54.920.93 1 

5. Altre immobiJitzat material 5 30.121,93 54.920,93
1 

Bl ACTIU eORRENT 25.993.999,97 18.104.640,03 1 

111. Deutors i altres tomptes a cobrar a curt termini 25.532.449,44 16.663.707,96 
1. Deutors per operacions de gestió 10.1 25.532.449,44 16.663.707,96 

V. Inversions financeres a curt termini 4.721,23 4.485.48 1 

2. Credits i valors representatius de deute 10.1 4.721,23 4.485,48 I , 
VII. Efectiu i altres actius IIquids equivalents 456.829,30 1.436.446,59 

2. Tresoreria 10.4 456.829,30 1.436.446,59 
TOTAL 
ACTIU (A+BI 26.024.121,90 18.159.560,96 

PATRIMONI NET I PASSIU 
Notes en 2016 2015 
memoria 

Al PATRIMONI NET 847.928,62 2.602.131,87 
11. Patrimonl generat 847.928.62 2.602.131,87 ; 

1. Resultats d'exercicis anterlors 2.374.381,81 931.289,79 
2. Resultat de I'exerdci (1.526.463,19) 1.670.842,08 

Bl PASSIU NO eORRENT O O 
, 

el PASSIU eORRENT 25.176.193,28 15.557.429,09 ¡ 
1. Provisions a curt termini 16.1 O 589.833,61 i 
11. Deutes a curt ter mini 15.181.84 32.544,411 

4. Altres deutes 21.2 15.181,84 32.544,41 

IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 23.343.061,38 13.768.417.51 1 

1. Creditors per operaclons de gestió 11.1 22.156.555.17 13.768.417,51 
3. Administracions públlques 21.1-21.2 1.186.506,21 1.166.633,56 1 

VI. Ajustos per periodifjcació 1.817.950.06 O, 
i 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C1 26.024.1Z1,90 18.159.560,96 

les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant del balan~ a 31.12. 16 I a 31.12.2015 
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Ajuntament .+ de Barcelona 
Institut Munldpal de serveis Socials de Barcelona 

11 COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMIC PATRIMONIAL 

Notes en 2016 2015 
memoria 

1. Transferimcies i subvenclons rebudes 144.399.687,69 116.441.718,0& 
a) Del exercic; 144.399.687,69 116.441.718,06 

a.2) Transferencles 15.1.lo 144.399.687,69 116.441.718,06 

2. Vendes I prestado"s de servel 345.332,99 385.303,55 
b) Prestació de serveis 15.1.2. 345.332,99 385.303,55 

6. Altres ¡n¡ressos de lestió ordinirla 15.1.3. 23.406,17 84.22&,43 

Al TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 144.7&8.42&,85 116.911.248,04 

8. Despeses de personal 33.432.634,93 28.915.85&,40 
a} Sous, salaris I assimilats 15.2.2. 26.092.238,08 22.523.831,30 
b) Carregues socials 15.2.2. 7.340.396,85 6.392.025,10 

9. Transferenaes i subvenclons atorgades 15.2.1. 37.395.922,&1 24.5&1.564,03 

11. Altres despeses de gestló ordinaria 75.444.029,86 61.739.389,41 
a) SUbmínistrament I serveis exteriors 15.2.3 75.444.029,86 61.739.389,41 

12. Amortilzacl6 dellmmobilitzat 5.1 24.799,00 23.988,96 

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA (8+9+10+11+12) 14&.297.386,40 115.240.798,40 

l. Resultat (estalvl o desestalvil de la .estl6 ordinaria (A-B) 61.240,45 1.670.449,24 

11. Resultat de les operadons no financeres (1+13+14) 61.240,45 1.&70.449,24 

8. Ingressos financers 2.506,36 392,84 
b.2) Altres 10.1 2.506,36 392,84 

111. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) 2.506,36 392,84 
IV. Resultat (estalvi o desestalv;) net delexerclcl (11 + 111) (1.526.453,19) 1.&70.842,08 

Les notes 1 a 29 formen part integrant de) compte de) resu)tat economic patrimonial deIs exercicis 2016 

i 2015 

i la 
Laia Ortil; i CastelM 

Jordi Sánchez i Masip 
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'* Ajuntament .~. de BarcelDna 
Institut Municipal de Serveis Sociats de Barcelona 

111. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

Notes 
11. Patrimoni cenerat TOTAL 

memoria 

PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2015 2.602.131,87 2.602.131,87 

AJU5TOS PER CANVIS DE CRITERIS 

COM PT ABLES I CORRECCIONS D'ERRORS 3.3 (227.750,06) (227.750,06) 

PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DEL 

EXERCICI 2016 (A+B) 2.374.381,81 2.374.381,81 

VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 

2016 

1.lngressos i despeses reconeguts en I'exercici (1.526.453,19) (1.526.453,19) 

2. Operacjons patrimonials amb "entitat o 
entitats propietaries 

3. Altres variacions del patrimoni net 

PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016 

(C+D) 847.928,62 847.928,62 

les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant de "estat total de canvis en el patrimoni net deis exercicis 

2016 i 2015. 

IV. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 

.""' '--TÑ-c;t;; . ~ r 2016 2015 I,memoria 
I I I (1.526.453,19) ¡ 1.670.842,~ 1 . __ . 

"---~, -- \ 

I patrimonl net 
, 
I 
I 
j 

. "- --
trimonlalo al 

nomic patrimonial 

ceberta , , 
f--- I . 

i . 
(1.526.453,19) 1.670.842,08 ¡ .. - . 
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Institut Munldpal de Serveis Sodats de Barcelona 

V. ESTAT O'OPERACIONS AMB L'ENTlTAT PROPIETARIA 

a) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTlTAT O ENTITATS PROPIETARIES 

No hi ha hagut cap. 

b) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES 

Notes en 2016 memoria 

1. Ingre8805 I despeses reconeguts dlrectament al compte 
del resultat economic patrimonial 11+2+3) 

1. Transferéncles ¡subvenciona 

1.1 Ingressos 15.1.1 144.069.687,69 
1.2 Despese. 

TOTAL (1+11) 144.069.687,69 

2015 

116.441.718,06 

116.441.718,06 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant de I'estat d'operacions amb I'entltat o entitats propietaries 

del, exereiei, 2016 I 2015. 
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Ajuntament .• de Barcelona 
Institut Municipal de Serveis Sodals de Barcelona 

VI. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTlU 

2016 2015 

1. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVlTATS DE GESTIO 

Al Cobramants: 

2. Transferéncies ¡ 9ubYencions rebudes 137.121.146,21 112.155.094,89 
3. Vendes i prestacions de serveis 368.739,16 439.269,82 

5. interessos i diyidends cobrats 2.506,36 392,84 
6. Altres cobraments 4.715,85 89.745,33 

B) Pagaments: 
7. Oespeses de personal 33.864.350,29 29.559.745,32 
8. Transferéncies i subvencions concedldes 34.367.859,07 22.762.259,14 
10. A1tres despeses de gestió 70.222.201,34 60521.525,99 
13. Altres pagaments 4.951,60 -

FluIOS "ets d',tectiu per actlvltatl de 98800 (+A-B) (962.254,72) -160.027,48 
11. FLUXOS D'EFECllU DE LES ACTMTATS D'INVERSIÓ 

D) Pagamanta: 

1. Compra d'inversions reals 3.240,38 

-
FluxDs nets crefectiu per activttata d'lnversló (+CO) -3.240,38 
111. FLUXOS D'EFECllU DE LES ACllVlTATS DE FINANCAMENT (17.362,57) 
G) Cobraments par amisató de paNiua financers: 

5. Altres deutes 18.085,18 . 
H) Pagaments per .... mbol'1lament de pes.iua financers: 

8. Attres deutes 35.447,75 . 

IV. FLUXOS D'EFECllU PENDENTS DE CLASSIFICACIO 

V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS llPUS DE CANVI 

VI. INCREMENT/DISMINUCIO NETA DE L'EFECllU I ACTlUS LIQUIDS 
EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V] (979.617,29) -163.267,86 
Efectiu i actlu, liquida equlvalentsa ".fectiu allnlel de ,'8xercici 1.436.446,59 1.599.714,45 
Efectlu I actiu8 Uqulds equivalenta a refectlu al final de I'exerclci 456.829,30 1.436.446,59 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part de I'estat de fluxos d'efectiu deis exercicis 2016 i 2015 

9 



.., 
Ajuntament .•. de Barcelona Instltut Municipal de Servels Socials de Barcelona 

VII. ESTAT DE LJQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

CR~OITS PRESSUPOSTARIS 
OBUGACIONS 

OBLIGACIONS 
OESPESES 

RECONEGUOES PAGAMENTS 
PENOENTS OE ROMANENTS 

CAP. DESCRIPCIÓ COMPROMESES 
NETES (61 

PAGAMENT A 31 DE CR~DIT 
MODIFICACIONS DEFINITIUS (4) DE DESEMBRE (8=3-5) INICIALS (1) (5) (2) (3=1+2) (7=5-6) 

I DESPESEs DE PERSONAL 29.200.000.00 4.686.205,24 33.886.205,24 33.884.222,94 33.884.222,94 33.884.222,94 0,00 1.982,30 

2 DES PESES EN 8ENS CORRENTS I SERVEls 58.480.000,00 18.000.341,00 76.480.341,00 76.310.987,86 75.444.029,86 61.614.506,60 13.829.523,26 1.036.311,14 

4 TRANsFERENCIEs CORRENTs 10.000.000,00 29.005.100,00 39.005.100,00 37.396.597,09 37.395.922,61 30.897.885,27 6.498.037,34 1 1.609.177,39 

6 INVERslONs REALS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 

TOTAL 97.700.000,00 51.691.646,24 149.391.646,24 147,591.807,89 146.724.175,41 126.396.614,81 20.327.560,60 I 2.667.470,83 

LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS 

PREVlSIONS PRESSUPOsTARIES 
EXcl.S/ 

DRETS 
DRETS DRETS DRETS RECAPTACIÓ DRETS PENDENTS DE 

DEFECTE 
CAP. DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS DEFINITIVES RECONEGUTS (4) 

ANUL,LATS CANCEL,LATS RECONEGUTS NETS NETA COBRAMENT A 31 DE 
PREVISIÓ INICIALS (1) 

(2) (3=1+2) (5) (6) (7=4-5-6) (8) DESEMBRE (9=7-8) 
(10=7-3) 

3 
TAXES I ALTREs 465.000,00 0,00 465.000,00 368.739,16 0,00 0,00 368.739,16 368.739,16 0,00 -96.260,84 
INGRESS05 

TRANsFERENCIES 97.224.659,00 48.255.441,00 145.480.100,00 145.989.887,69 0,00 0,00 145.989.887,69 120.457.438,25 25.532.449,44 509.787,69 4 
CORRENTs 

INGREssOs 10.341,00 0,00 10.341,00 2.506,36 0,00 0,00 2.506,36 2.506,36 0,00 -7.834,64 S 
PATRIMONIALS 

TOTAL 97.700.000,00 51.691.646,24 149.391.646,24 146.361.133,21 0,00 0,00 146.361.133,21 120.828.683,77 25.532.449,44 3.030.513,03 
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III. RESULTAT PRESSUPOSTARI 

DRETS RECONEGUTS OBLIGACIONS RESULTAT 
CONCEPTES RECONEGUDES AJUSTAMENTS NETS NETES PRESSUPOSTARI 

a) Operacions corrents 146.361.133,21 146.724.175,41 

b) Operacions de capital .. __ •..... _-_._-, .. --_ ... -_' •. ' , -_ .. ..• _.'"~ ._---,,_.~. __ . 

1. Total operacions no financeres (a+b) 146.361.133,21 146.~24.175,~.! 

b) Actius financers ._-
d) Passius financers 

2. Total operacions flnanceres (c+d) --

l. RE5ULTAT PRESSUP05TARI DE L'EXERCICI (1=1+2) 146.361.133,21 146.724.175,41 -363.042,20 

Ajustaments: 

3. Credits gastats finan~ats amb romanent de tresoreria per despeses 
generals 1-3.~6: 2.0S12.4 
! 4. Desviacions de finan~ament negatives de I'exercici 

, , , 
¡ 5. Desviacions de finan~ament positives de l' exercici 1.590.200,00 

11. TOTAL AJU5TAMENTS (11=3+4-5) 1.846.005,24 1.846.005,24 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+11) 1.482.963,04 
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Instltut Munidpal de Se.rveis Soclafs de Barcelona 

1. ORGANITZACIÓ 1 ACTlVITAT 

1.1.Norma de creació de I'entltat 

l'lnstitut Municipal de Serveis Socials (en endavant, I'IMSSB) fou creat per acord del Consell Plenari de 

l'Ajuntament de Barcelona en sessió de 2 d'octubre de 2009 amb la denominacló d'lnstitut Municipal 

de Servels Soclals de Barcelona. l'IMSSB comen~a la seva activitat 1'1 de gener del 2010. 

És un organisme autimom local, dotat de personalitat jurídica plena, capacitat jurídica i d'obrar I 

autonomla de gestió per al compliment de les seves finalitats, per aquest motiu rep de l' Ajuntament el 

finan~ament necessari per dur a terme la seva activitat. 

1.2. Activltat principal de I'entltat, el seu regim jurídlc, economic-financer I de contractació. 

L'IMSSB té com a finalitat impulsar, organitzar, gestionar i articular internament i externament, el 

procés de presta ció deis serveis socials de responsabilitat municipal adre~ats a la clutadania, i aixo amb 

uns parametres de qualitat i equitat que contribueixin a garantir el benestar de totes les persones que 

viuen i conviuen a la ciutat. Aquesta finalitat s'articula mitjan~ant el Cataleg de Serveis i Prestacions. 

El Cataleg de Serveis i Prestacions és un element basic i estrategic en la definició i I'orientació del Model de 

Serveis Socials Basies. La seva revisió permanent és la garantia d'equitat territorial i d'adequació de les 

res postes que dóna l' Administracl6 local a les necessitats socials i a les expectatives ciutadanes. 

El Cataleg de Serveis i Prestacions és I'instrument que descriu i ordena la relació de recursos 

disponibles per a I'acció social directa i els procediments per a accedir-hi. 

El Cataleg de Serveis i Prestacions es classifica dos grans grups, segons el/la destinatarila: 

- Cataleg de Serveis i Prestacions d'Atenció Individual-Familiar 
- Cataleg de Serveis i Prestaclons d'Atenció Col-lectiva 

Tenint en compte que els Centres de Serveis Socials (CSS) són el dispositiu principal mitjan~ant el qual 

els Serveis Socials Bilsics expressen la seva proximitat a les persones usuaries i a la comunitat, i tenint 

en compte el context en que I'IMSSB ha d'actuar, conjuntament amb els altres actors, es creu oportú 

enumerar i descriure tots aquells serveis i prestacions on els CSS tenen un rollmportant: 

Atenci6 Individual - Familiar 

Informació ceneral sobre atenció social 
Informació sobre la cartera de serveis aixr com els criteris d'adjudicació i les prioritats per 
rebre'ls, sobre els drets ¡ deures deis destinataris i els usuaris, ¡sobre els mecanismes de 
presentació de queixes i reclamacions. 

Orientació i asseS50rament social 

Serveis de 
Orientació i assessorament als usuaris sobre I'aceés als serveis socials basics o especialitzats. 

suport socio- Tractament social 

personal i Fase o moment de la intervenció professional en que previa identificaci6 i valoració del que 
familiar passa i en quin s aspectes i en quina manera es pot intervenir, s'estableixen els objectius de 

contenció, modificació ¡lo prevenció de la situació objecte d' intervenc16. 

Suport I aten ció pslcolaglc. 
Servei d'atenció, assessorament i orientació psicologica que complementa i dóna suport a la 
tasca deis professionals deis equips d' Atenció Social Primaria. 
Atenen les persones que accedeixen als Centres de Serveis Socials que necessiten orientació I 
assessorament psicologic i també donen suport i assessorament als professionals. 
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InsllM Muniápol de Serveis 5odois de Barcelona 

Servel Servei d'A!enci6 Domiciliaria 
d'Atenció Conjunt de serveis que ofereixen suport a les persones en el seu domicili per tal que 
Domiciliaria mantinguin o millorin la seva qualitat de vida en el seu entorn habitual. 
(SAD) 

Servei d'allmentad6 
Servei que proporciona dinars o sopars, de forma temporal, a les persones que ha necessiten per 

Serveis de garantir-los una alimentació adequada. 

cobertura de Els menjadors poden trabar-se en equipaments municipals o en entltats socíals concertades que 

necessitats duen a terme aquest servei. 

b,asiques Servei d'higiene 
Servei que ofereix higiene personal, de dilluns a divendres, a totes aquelles persones que no 
poden cabrir aquestes necessitats basiques. 

Prestadons economiques d'ul'lenáa social 
Prestacions econOmiques destinades a la cobertura de necessitats b~siques que es 
concedeixen a persones i/o famílies en sltuació de vulnerabilitat economica puntual o que es 
traben en situacló de pobresa i/o exclusió social i que esta n en un procés d'intervenció 

Prestacions orientat a la promocló i millora de la seva situació. 

economiques Renda mínima d'inserció 
Desenvolupament coordinat de les accions destinades a ajudar a les persones que no disposen 
de mitjans economics suficients per atendre necessitats basiques ¡preparar-les per a la seva 
insercló o reinserció social i laboral. Compr~n accions de prestació de serveis socials, 
prestacions economlques i suport personal per a la integració social i laboral. 

Servels de Suport d'accés a I'habltatge 
prevenció de Suport a famílies i/a individus per a I'accés a un habitatge de IIoguer en el mercat normalltzat. 
situacions L'ajut pot ser a nivell economic (diposit Inicial; part de les mensualitats; asseguran~a de 
d'exdusi6 garantía al propietari de ['habitatge) i/o tecnlc en les tasques de recerca. 
social 

Atendó Col lectiva 

~ 
Grups de suport 
Suport social promogut pels professionals de I'atencló social, orientat a persones i/o famflles 
que comparteixen una mateixa situació i/a problematica, amb la finalitat de produir processos 
de canvi individuals 

Grups d'ajuda mútua 

O Suport orientat a grups configurats per persones que comparteixen una mateixa situació 1/0 
Serveis de problematíca i que s'autoorganitzen per prestar-se ajuda de forma reciproca. Aquest suport pot 
suport a estar orientat a: la constitució del grup, el desenvolupament del seu pla d'acció, la seva 
grups projecció pública, etc. 

Suport a grups comunitaris diversos per a la seva inserció i participacl6 en la xarxa comunitaria 
del territori 
Suport a grups comunitaris del territori orientat a que aquests s'autoorganltzin, defineixin el seu 
pla d'acció, es vinculin a la resta de la xarxa comunttaria i s'impliquln en iniciatives comunltaries 
de earacter més ampli. 
Prevenció de situacions de risc social en dlferents etapes vitals 

Serveis de Accions preventives que es desenvolupen en dlferents ambits (infancia, gent gran ... ) a partir de 

suport a la detecció de determlnats indicadors de rlsc. Aquestes accions tenen preferentment una 

col·lectius orientació comunitaria, en el sentít que es plantegen a partir de la implicació directa de la xarxa 
diversos de serveis del territorl I de les oportunitats vitals~ue cada entorn social particular pot generar. 
mitjan~ant Suport per a la intelració a entitats i iniciatives comunitaries de persones ¡lo grups en situaci6 
els recursos de rise l/o dificulta! social 
del medi Accions de tipus sensibilitzador i basades en la prestació de suport orientat afer possíble que 
comunitari persones i/o grups de col·lectius socialment desfavorits puguin participar en les activitats que 

promouen i organítzen entitats comunitaries del territorio 
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La durada de I'organisme autlmom és Indefinida. Ara bé, I'organisme autllnom podril ésser extlnglt, en 

qualsevol moment, per acord del Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona. En aquest cas aquest el 

succeira universalment. 

El regim econllmic i financer s'adequa a I'establert a la normativa vigent pel sector públic de Yambit 

local en materia pressupostilria, financera, de control i de comptabilitat. 

Els presents comptes anuals han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de 

setembre, d'aprovació de la Instrucc16 del model normal de comptabilitat local, aixi com d'acord amb el 

que preveu el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a r Administrac16 Local (PGCPALI, que 

s'acompanya com annex a la Instrucció. 

Addicionalment s'ha considerat la següent legislaci6 vigent: 

• Uei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de r~gim local. 
• RD Uei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text retós de disposieions vigents en materia de r~gim 

local. 
• Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Retós de la Uei Munieipal de R~gim Local de 

Catalunya. 
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar~, pel qual s'aprova el Text Retós de la Uei reguladora de les 

Hisendes Locals (Uei 39/1988, de 28 de desembre). 
• RO 500/1990, que desenvolupa la Uei 39/1988. 
• Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Príncipls i Normes Comptables 

Públlques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990. 
• lIei 15/2010, 5 de juliol, per la que s'estableix mesures de lIuita contra la rnorositat en operacions 

comercials. 
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Retós de la Uei de Contractes 

del Sector públic. 
• Uei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat tinancera. 
• Llei 27/2013. de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de I'administració local. 
• Uei Organica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 

1.3. Descripel6 de les principals fonts d'lngressos i, si eseau, taxes i preus públles percebuts. 

Tot seguit s'acompanya un quadre amb els imports corresponents als drets reconeguts nets de 

>C+--";I'exercici per capitols, amb indicaci6 de la seva importancia relativa sobre el total. 

Conceptes Drets reconeguts Importt.ncla relativa 

Capftol3 Preus públlcs 368.739,16 0,25% 
Capftol4 TransferEmcies corrents 145.989.887,69 99,75% 
ca¡>ltols Ingressos patrimonlals 2.506,36 -
Total 146.361.133,21 100,00% 

En aquest exercici a augmentat "eugerament la importancia relativa deis Ingressos corresponent a 

capitol4 ja que han passat de 99, 60% de I'any 2015 a un 99,75%. 

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

al Impost de Societats 

En apllcaci6 de la Uei 27/2014, de 27 de novembre, de l'lmpost sobre Societats, l'Organisme es troba 

exempt de l'lmpost i no esta subjecte a retencions a compte sobre els rendiments financers que rep. 
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b) Impost sobre el Valor Afeglt (lVAI 

L'IMSS no realitza cap operació ni lliurament de bens subjecta a I'IVA. 

1.5. Estructura organitzativa Wsica, en els seus nivells polltic i administratiu. 

Els brgans de govern i de direccló de l'lnstitut i les persones que ocupen els mateixos són les 
següents: 

a) La presidencia 

Laia Ortlz Castellvi 

b) La vice-presidencia 

Laura Pérez Castaño 

c) El Consell rector 

La seva composició és la següent: 

1.- Laia Ortlz Castellvi (presidenta) 

2.- Laura Pérez Castaño (vicepresidenta) 

3,- Josep M" Montaner Martorell 

4,- Malte Fandos Paya 

5.- MI Magdalena Barceló Verea 

6,- Montserrat Benedr Altes 

7,- Carmen Andrés Añon 

8.- Angeles Esteller Ruedas 

9.- Maria Rovira Torrens 

10,- Gemma Tarafa Orpinell 

11.- Rlcard Fernández Ontiveros 

12.- Marta Clari Padros 

13.- Manuel Aguilar 

14,- Rafael López Zagulrre 

15.- Esperan~a Borrull 

16.- Emilia Andreu Almecija 

17.- Daniel Martínez Rodrlguez 

d) La gerencia 

És I'brgan de direcció ordinaria de l'lnstitut, nomenat per Alcaldia. 

Des de juny de 2015 ocupa el carrec el Sr. Jordi Sánchez i Massip 
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L'organigrama de l'lnstitut és el següent: 

Opt. GestI6 econOmlca I 
slstemes d'informado 

Eduard Clf'let 

Director Executlu d. planffladó. 
pstió de rec;ursos I avaluad6 

Elad. Torr., 

Opt. Recursos hYmanS 

Montse Jord. 

Institut Munidpal de 5erveis Sodals de Barcelona 

ConseII_ 

5erYeIs fu'1dks 
Mar V;JtVf!ráe 

Directora Selvels 50CIals bules 
terrltorlals 

Anna Palau 

Directon les terrltorlals 

........ Col» 

Marta Ate 
Sebastiiln López 

M! Rosa Mlftr~ 

Josep MI p.lllc.ro 

Marta S'H" 

Rosa RubIO 

Anml Solé 

Enrlque~ 
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Institut Municipal de Serveis Soc1als de Barcelona 

1.6. Nombre mltja d'empleats durant I'exerdcl i a 31 de desembre, tant de funcionaris com 

de personal laboral, distlnglnt per categorles i genere. 

I Dones Homes 

I Ndm.mit,.. • 31/12/2016 Núm. mltJ~ l. 31/U/2016 

Tecnia 

T.S. Pslcologia 22,92 26 14,08 15 

T.S.lnformació 0,00 O 1,00 1 

T.S. Economia 0,00 O 1,00 1 
·C T.S. Dret 0,00 O 0,00 O .. 
e 

T.S. Gestió 1,00 1 4,17 5 g 
e Técnlc Administració General 1,00 1 0,00 O ~ 
~ 

;¡ T.M. Treball Social 396,08 424 30,58 35 
e 
o T.M. Educació Social 86,17 88 16,00 17 ~ 

" Q. Gestor Administració General 0,08 1 0,00 O 

AtJminlstracló i similars 

Administratius 12,92 14 2,00 2 

Auxiliar Administració 73,42 84 26,67 32 

SUBTOTAL 596,75 643 95,50 108 

Ti~cnics 

T.S. Pslcologia 0,00 O 0,00 O 

T.M. Treball Social 5,00 5 2,00 2 

~ T.M. Educació Social 1,00 1 1,00 1 
... Gestor d'Administracló General 0,00 O 1,00 1 .. 
~ 

;¡ Administradó 
e 
o Adminlstratius 0,00 O 1,00 1 
~ 

" Auxillars Administraci6 6,00 4 1,25 1 Q. 

Subaltern 0,00 O 0,00 O 

Aiudants d'ofid 0,00 O 0,00 O 

5UBTOTAL 12,00 10 6,25 6 

TOTAL 608,75 653 101,75 114 

Respecte als membres deis organs de govern, la distribució per genere a final de I'exercici és com 
seguei.: 

Exercici 2016 Exercld 2015 

Organs de govern Dones Homes Dones Homes 

Presidl1!nda 
1 O 1 O 

Vicepresidimcies 
1 O 1 O 

Vocals 
10 5 7 6 

TOTAL U 5 9 6 

1.7. Identificacl6, 51 escau, de I'entitat o entltats propietarles I percentatge de participacl6 
d'aquestes en el patrimonl de I'entitat comptable. 

Com a organisme autonom local, l'lnstitut és un organ de gestió directa de r Ajuntament de Barcelona. 
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2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLlCS. CONVENIS I ALTRES FORMES DE 
COL·LABORACIÓ 

L'Ens no presta cap servei públic (d'import significatiu) sota cap de les formes de gestió Indirecta 
previstes a la normativa. 

L'lnstitut no participa en cap activitat, la gestió del qual s'efectuí de forma conjunta amb altres 
organitzacions, 

L'Ens no ha utilitzat cap altra forma de col ,laboració público-privada (d'import signlficatiu) en la 
presta ció deis seus serveis durant I'exercici, 

L'lnstitut celebra nombroses activitats i convenis de coHaboració amb la finalitat de desenvolupar 

relacions de coordinació i cooperació en 1'lImbit de la prestació deis serveis socials, Els convenis de 

despesa amb vigencia per a l'lnstitut durant I'exercici 2016 i d'import significatiu han estat els 

següents: 

ENTITAT OBJECTE IMPORT 

AeDO SOUDÁR'A eONTIIA 
Coordinar racció d'ambdues Instltucions en el camp de la insercló sbciolaboral i establfr criteris i 

L'ATUR 
project@$ de coI-laboració dlns la Xarxa d'lnserció Laboral de Barcelona, per tal de fer més enea, 20.767,80 
¡'atenci6 a i!lQuells sectors de pobJacló de la dutat Que tenen més necessltats socials. 

Coordinar J'accló d'ambdues Institucions en el camp de la intervenci6 sOcloeducativa a partir 

ADSIS 
de la identiflcació i amlllisi de les problematiques I necessitats d'adolescents i joves detectades 

64,000,00 
al territorl, aportant elements de mUJora a la practica sodoeducatlva gestionada des deis 
centres de serveis socials. 

Inserd6 sodolaboral i establir criteris i projectes de col'laboradó dins la Xarxa d'insercf6 
ARED Laboral de Barcelona, per tal de fer més eflcac r 'atenció a aquelis sectors de població de la 96,000,00 

ciutat t que tenen més necessltats socials. 

AV' Adaptació funcional de la liar a persones grans amb dependencia l/o dlscapacitat 5()().000,00 

l'objecte del (ooveni és el de coordinar I'acdó d'ambdues instituclons en el camp de la 

BANCS DELS AUMENTS 
distribuc\6 d'allments provinents d'excedents alimentaris d' empreses l/o del fons d'excedents 

150.000,00 
alimentaris de la Unió Europea a entitats d'iniciativa social que els dlstrfbueixen a persones l/o 
col·lectius en situació de pobresa l/o exclusió a la clutat de Barcelona I provIncia. 

BARCELONA ACTIVA 
Impuls I gestló de diverses inlclatlves encaminades a promoure la Inserció sociolaboral de 

220.000,00 
coHectius en situaoo de risc o d'exdusió 

Donar resposta a la situadó de vulnerabilitat d'aquelles persones grans que requerelxen 
CANPEDRO aliments basics per subsistir, persones que per dlverses causes es troben sense recursos 73.181,33 

econOmics ni xarxa relacional 

CARITAS ANNEX 1 Atenci6 a Immlgrants amb situacló de vulnerabilitat 292,948,80 

Coordinar I'aceló d'ambdues instltucions en el camp de la construcció d'un discurs professlonal 
COL. OF. DE PSICOLOGIA DE propi que donl respostes als nous reptes de futur en materia de servels socials, alhora que 

18,000,00 
CATALUNYA consolida un espai de debat I de trebali deis tres col·lectius professionals que intervenen a la 

xarxa de servels socials. 

CQNSORO D'EDUCAClÓ DE 
Mlnimitzar el efectes de I'atur col·lectiu joves amb fracas escolar 250,736,00 

BARCELONA 

Our a tenue accions amb voluntatiat de tipus individual Vo grupal de suport a les persones ateses 
CREU ROJA ANNEX 1 en els servels socials basics 1 persones amb algun tlpus de discapacltat prfndpalment, aixi com 248.313,05 

donar recolzament a determinats actes en que es necessari una presencia de voluntariat 

CREU ROJA ANNEX 4 Promocló, difusíó i implantacl6 del Servei de Localltzador Personal (LOPE) 50.701,10 

CREO ROJA ANNEX S 
Regular el desenvolupament del projecte d'ajuts puntuals i temporals per a famílies en rtsc 

110.000,00 
d'exclusi6 social "Kits de suport social". 

CREU ROJA MERIDIANA DistrJbució allments Ciutat Meridiana 50.340,39 
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ENTITAT OBJECTE IMPORT 

Implementacló del Programa de voluntariat pel suport a la gent gran que viu sola al conjunt de 

CREU ROJA RADARS 
la ciutat, destinat a contribuir que les persones grans que viuen soles o acompanyades de 

47.222,00 
persones més graos de 65 anys puguin continuar a la seva llar amb la complicitat del seu 
entorno d'excJusi6 social de 'a ~nt---,ran. 
Combatre la pobres¡ enersetica I millorar el pare d'habitatges deis barrls m~ deprlmlts a 

ECAS 
través de la requaliftcaci6 professional de les persones benefidaries del programa labora I la 

200.000,00 
posada en manca d'un servel d'lntervendons energ~tica dirigit a les lIars de Barcelona en 
situació de pobresa energetlca. 

ECAS/FEICAT/CIIEU ROJA MilIorar la taxa d'ocupació de les persones en risc d'exclusió social a la ciutat de Barcelona 2.880.000,00 

la insercJ6 sbdolaboral, i establlr criteris i pro}ectes de coHaboradó dlns la xarxa d'inserd6 
ENGRUNES laboral de Barcelona, per tal de fer més eftca~ I'atenció a aquells sectors de poblaci6 de la 20.767,80 

ciutat que tenen més necessitats socials. 

EXIT Inserció soclolaboral joves 48.784,38 

fORMAClÓ 1 'MEBAU 
Atenció social i restabliment de criteris i pro}ectes de coHaboració per tal de fer més eflca~ 

427.500,00 
I'atenci6 a aquells sectors de població de la ciutat de Barcelona 

FUNDACIÓ ANGEUNA 
Ajuts assisténcia odontologlca persones en situacl6 de pobresa i en risc d'exclusló. 16.000,00 

MACIA 

FUNDACIÓ BCN FORMACIÓ 
Minimitlar el efectes de I'atur coHectlu;oves amb fracAs escolar 300.000,00 

PROfESSlONAL (PQP11 

Insercl6 soclolaboral 1 establlt crlteris i projectes de coHaboradó dlns la Xarxa d'lnserc!6 
FUNDACIÓ FUTUR Laboral de Barcelona} per tal de fer més efíca~ j'atencló a aquells sectors de població de la 20.767,80 

ciutat Que tenen més necessltats socials. 

IGOP INSTITUT DE GOVERN I 
POÚllQUES PÚSUQUES. Elaboradó de documents, tutorles, formació en relad6 a I'acció comuni~rla 74.562,84 
UAB. 

IRES 
Servel de suport socioeducatiu adre~at a aquelles famílies en les que els progenitors 

33.100,00 
presenten dlflcultats per assumlr de forma adequada les seves responsabllltats parentals 

Desenvolupament de l'Espal Maternal Fatima entes con un espai educatiu adr~t a dones, 

MARE DE DEU DE FATtMA 
mares, en sltuació de rise en ¡'exerdd de les tasques de crian~ i que contribueix en la millora 

19.140,00 
de l'atenci6 Ila cura en el procés de la matemitat, capacitant i habilitant en diferents amblts 
de la vida quotidiana i les dones i lIurs fills. 

ONG NUTRICIÓ SENSE Col-laborar en la cobertura de necessitats basiQues d'alimentació a persones Que fan ús de 
28.000,00 

FRONTERES serveis Que ofereix el propi AJuntament o Entitats de Ciutat que distribuelxen aliments. 

PARROQUIA SANT ANOREU Contribuir al finan~ment de fes despeses derivades del repartiment d'aliments a persones l/o 
7.000,00 

DE PALOMAR col·lecctius en situadó de pobresa l/o exclusió sodal a la ciutatde Barcelona. 

PARROQUIA SANT SEBASTIA 
Distribució d'aliments a persones l/o coHectius en sftuació de pobresa l/o exclusió social, en 

25.900,00 
coHaborac16 amb els centres de serveis socials munlclpals 

PATRONAT SOCIAL ESCOLAR 
Punt distrlbució d'aliments Sa8. Famílla, Fort Plenc ID. Eixample 24.000,00 

OBRERES 

PLATAFORMA D'ENTITATS 
Desenvolupament del "ProJecte tastets d'ofids", amb la finalitat de donar cobertura 

DE ROQUETES 
personalitzada a les situacions particulars deIs joves de Nou Barris en mat~ria de formacló I 34.880,00 
insercló laboral. 

Atendre les dones gestants Va mares amb nadons en situació d'exclusló social, mitjan~ant una 
PROVIDA assist~ncia personal i continuada, per tal de cobrir les necessitats de rembaras i/o del nadó 20.000,00 

fins als 10/12 meses d'edat 

SANT JOAN DE DÉU 
Contribuir al finan~ment de les despeses de la cessl6 de I'espal que ¡'entltat disposa al e/Creu 

15.490,00 
de Molerss,21 per realitzar el servei de apats en companyia 

La inserc1ó laboral de dones de col-Iectius d'alta vulnerabilitat que volen Incorporar·se al 
SURT mercat laboral i a dones de col-Iectius específlcs amb especials diflcukats, concretament 10.300,00 

dones gitanes I dones amb riSC d'exclusió social 

UNIVERSITAT DE Elaborar un estudi sobre "la seguretat alimen~r la des !fun enfocament global I no 
8.000,00 

BARCELONA reduccionlsta de les necessitats" a la cjutat de Barcelona 
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3 . BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 

3.1. Imatge f1del 

Els comptes anuals s'han obtingut deis registres comptables tancats a 31 de desembre de 2016, i es 

presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en materia comptable, amb I'objecte de 

mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del resultat 

econbmic-patrimonial, deis canvis en el patrimoni net, deis fluxos d'efectiu, i del resultat de I'execució 

del pressupost de l'Entitat corresponents a I'exercici anual acabat a la mateixa data. 

la seva formulacló I'efectua la presidencia de l'lnstitut I són aprovats pel Consell Rector. 

la liquidació del pressupost de I'exercici 2016 ha estat aprovada el 28 de febrer de 2017. 

El regim de comptabllitat és el previst en la Uei reguladora de les Hisendes locals per a les entitats 

locals i els seus organismes autbnoms. Els comptes anuals deis exercicis 2016 i 2015 han estat elaborats 

d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal 

de comptabilitat local (endavant, la IMNCl), alxl com amb el que preveu el Pla General de Comptabilitat 

Pública adaptat a l'Administració local (PGCPAl) que acompanya la IMNCl. 

l'aplicació deis principis i criteris comptables esta presidida per la consideració de la importancia en 

termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible la no 

apllcació estricta d'algun d'aquests, sempre que la importancia relativa en termes quantitatius o 

qualitatius de la variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel 

de la situació patrimonial i deis resultats. les partides o els imports la importancia relativa deis quals 

sigui escassament significativa poden aparéixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció. 

No existeixen raons excepcionals per les quals, per assolir els objectius anteriors, no s'hagin aplicat 

disposlcions legals en materia comptable. 

-,..::::r---"" 

3.2. Comparacl6 de la inforrnacl6. 

la Presidéncia de l'lnstitut presenta, a efectes comparatlus, amb cadascuna de les partides del balan~ 

de sltuació, del compte del resultat econbmlc patrimonial, de I'estat de canvis en el patrimoni net, de 

I'estat de f1uxos d'efectiu i de determinades notes de la memoria, a més de les xifres de I'exercici 

2016, les corresponents a Fexercici anterior. 

Els comptes anuals deis exercicis 2016 i 2015 han estat formulats mitjan~ant I'aplicació de criteris 

uniformes de valoració, agrupació i classificaci6, de manera que la informació recoollida en comptes 

és homogénia I comparable. 

3.3. Raons ¡Incidencia als comptes anuals de canvis de crlterl i esmenes d'errors 

Oes del 2016, al tancament de Fexercici i en aplica ció del que preveuen la IMNCl i el PGCPAl, els 

imports que resten pendents d'aplicació de les transferencies corrents rebudes de caracter finalista 

(desviacions positives acumulades de finan~ament), es registren amb abonament al compte Ingressos 

anticipats, al passiu corrent del balan~ (2016, 1.590.200.- euros), fins al moment en que s'incorporin 
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al pressupost. Als efectes de comparabilitat de la informació entre exerclcls, conforme al que preveu 

la norma de registre i valoraci6 21ena del PGCPAl, el valor que hauria d'haver recollit aquest compte 

al tancament de I'exercici 2015 (227.750,06 euros) ha estat recollit en comptes, amb carrec a 

Resultats d'exercicis anteriors (vegeu Estat total de canvis en el patrimoni net, "Ajustos per canvis de 

criteris comptables i correccions d'errors). 

4 • NORMES OE RECONEIXEMENT I VAlORACIÓ 

< 
4.1. Immobilitzat material. 

Criteris d'activaci6 

5ón actius tangibles, mobles I immobles que: 

a) Posseeix l'Entltat per al seu ús en la producció o submlnistrament de béns I serveis o per als 

seus propis proposits administratius. 

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

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

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

mobles el preu unitari deis quals és inferior a 100€. 

Valoració inicial 

les inversions en béns de I'immobilltzat material es valoren al seu cost. Aixo és el "preu 

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

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

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

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

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

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

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

registre. 

Els béns rebuts en adscripci6 o cessi6 per un termini igualo superior a la vida economlca del bé es 

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

Caoitalització de des peses financeres 

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

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

desemborsaments posteriors, menys ramortització acumulada , les correccions valoratives per 

deteriorament. 

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

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

deteriorament es practiquen quan rimport recuperable de ractiu (valor raonable) és inferior al seu valor 

net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, pero deteriorament tísic sobrevingut, obsolescencia 

accelerada o disminució del rendlment esperat inicialment. Els actius que han sofert una perdua per 

deteriorament se sotmeten a revisions regulars per si s'haguessin produ"it reversions de la perdua. 

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

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

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

la vida útil d'aquestes. 

L'Entitat no sol portar a terme treballs amb personal propi que siguin susceptibles d'activació. 

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

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

potencial de servei del terreny. 

Amortitzacló 

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

'amortitzacl6 slstematica pel metode lineal en funci6 de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per 

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

consideren nuls els valors reslduals. El procés d'amortltzaci6 s'inicia en el moment de la posada en 

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

TiPU5 de béns Anvs de vida útil Coeficient 

estimada d'amortització (%) 

Instal·lacions tecniques ¡maquinaria 8 12,50 

Equips per al processament d'informació 4 25,00 

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

Aquest Institut no té moviments d'aquest tipus 

4.3. Permutes. 

L'entitat no sol realltzar operacions de permuta en el curs normal de les seves activitats. En tot cas, 
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qua n aquestes es produeixen, la seva valoració ¡ registre eomptable s'ajusta a I'establert a I'apartat 4.d) 

de la norma de reeoneixement i valoració de l'lmmobllltzat material de la IMNCL 

4.4. Actius I passlus financers 

Els aetius i passlus financers deriven deis instruments finaneers, que són eontractes que estableixen un 

dret per una de les parts (actiu finaneer) i una obligaeió (passiu finaneer) o un eomponent del patrimoni 

net (instrument de patrimoni) per I'altra. 

La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, basieament, segons la finalitat per la qual 

es mantenen o s'han emes. 

al Actius financers 

són actius finaneers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra 

entitat i els drets de rebre efectiu o altre actiu financer d'un tercer o d'intereanviar amb un tercer 

actius o passius financers en condicions potencialment favorables per I'entitat. 

Els actius finaneers es c1assifiquen, a efectes de la seva valoració, en: 

Credits i partldes a cobrar 

Inclouen: 

• EIs crédits per operacions derivades de I'activitat habitual. 

• Altres actius finaneers que generen fluxos d'efectiu d'import determinat i respecte deis quals 

s'espera recuperar tot el desemborsament, excepte per motlus imputables al deteriorament crediticio 

• Les operacions d'adquisició d'instruments de deute amb I'acord posterior de venda a un preu fix o 

al preu inicial més la rendibilitat normal del prestador. 

Com a norma general, els credits i partid es a cobrar amb veneiment a curt termini es valoren, tant en el 

.... J:.:-\-':::"j~,oment de reeoneixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, excepte que incorporln 

un interes contractual. La mateixa valoració es realitza amb els de venclment a lIarg termini quan 

I'efeete d'aetualltzar els fluxos no és significatiu. En eas eontrari, es valoren pel seu valor raonable i 

posteriorment a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funeló del seu tipus d'interes 

efectiu com a ingressos de I'exercici. 

En tot cas, les fianees i dipbsits eonstituits es valoren sempre per I'import lliural. 

Reconeixement 

El reconeixement comptable deis actius financers es realltza a la data establerta en el contracte o aeord 

a partir de la qual rentitat adquirelx el dret. 

Com a norma general, els costos de les transaceions s'imputen al resultat de I'exercici, exeepte qua n la 

seva magnitud aconsella incorporar-los en el valor de I'aetiu financer. 
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Deteriorament 

En el cas deis credits i altres partides a cobrar, almenys al tancament de I'exercici, s'efectuen les 

revisions oportunes per detectar la necessitat de practicar correccions valoratives per deteriorament 

de valor, en cas d'evidencla objectlva que no es cobraran els Imports comptabilltzats en la seva 

Integrltat, alxi com la conveniencia de revertir-les en aquells casos que ja no siguin procedents, Tant les 

correccions de valor com les reversions es reconeixen en el compte de perdues i guanys, 

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

LRSAL i que són: 

Antiguitat respecte al venciment Vida útil 

Inferior a 1'any .% 

Entre 1 i 2 anys 25% 

Entre 2 i 3 anys 25% 

Entre 314anys 50% 

Entre 41 S anys 75% 

Més de 5 anys 100% 

(om a regla general, no són objecte de deteriorament els credits a cobrar per subvencions atorgades 

per organlsmes públics, aixi com els garantits en els percentatges corresponents. 

Balxa d'actius flnancers 

Es registra la baixa d'un actlu financer o d'una part del mateix qua n ha explrat o s'han transmes els 

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

forma substancial. 

b) Passius flnancers 

Els passius financers es classlflquen, a efectes de la seva valora ció, en: 

Passius financers a cost amortitzat 

Inclouen els: 

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

• Altres debits I partldes a pagar. 

(om a norma general, els deblts i les partldes a pagar amb venciment a curt termlnl sense interes 

contractual es valoren, tant en el moment del reconelxement Inicial com posterlorment, pel seu valor 

nominal. La mateixa valoracló es realitza amb els de venclment a lIarg termlni i els préstecs rebuts a lIarg 

termlni amb interessos subvencionats quan refecte global de no actualitzar els fluxos no és significatiu. 

En cas que sigui slgnificatiu, es valoren inicialment pel valor actual deis fluxos d'efectiu a pagar, sobre una 

taxa equivalent a I'aplicable als pagaments ajornats 1, posterlorment, a cost amortitzat, reconeixent els 

interessos merltats en funció del seu tlpus d'interes efectlu com a Ingressos de rexercicl. 
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En tot cas, les fiances i els diposlts rebuts es valoren sempre per I'import rebut. 

Reconeixement 

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

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

pblissa de credit, les obligacions es contrauen amb la recepció de les successives disponlbllitats de fons. 

Balxa de passius flnancers 

Com a norma general, es registra la baixa d'un passiu financer o d'una part del mateix qua n I'obligació 

contreta s'ha complert o canceJ.lat. En cas de produir-se una diferencia entre el valor comptable i la 

contraprestaci61liurada, es reconeixera en el resultat de I'exercici que tingui 1I0c. 

4.5. Ingressos I despeses. 

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

de correlació entre ambdós, 

a) Ingressos 

Transferencies i subvencions rebudes (Veure nota 4.7,) 

Com a norma general, els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació I representen 

els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les activitats de l'Entitat, 

dedu"ides les devolucions, les rebaixes, els descomptes i nmpost sobre el Valor Afegit, si escau. 

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

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

cadascuna de les activitats tal com es detalla a continua ció. 

d._- -S ingressos per vendes són registrats quan: l'Entitat ha transferit al comprador els riscos i els 

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

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

associades amb la transacció poden ser mesurades amb fiabilltat. 

Els Ingressos per a la prestació de serveis es reconeixen qua n el resultat de la transacció pot ser 

estimat amb fiabilitat, considerant el grau d'avan~ o realització de la prestacló a la data deis comptes 

anuals, o de forma lineal quan el servei es presta durant un període determinat, 

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

reconegudes que es consideren recuperables. 

Pressupostariament, els ingressos i des peses s'incorporen a la liquidació pressupostaria en el moment 

en que es produelx Yacte admlnistratiu de reconeixement deis respectius drets i obligacions 
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bJ Despeses 

Transferencies I subvencions atorgades (Veure nota 4.14.) 

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

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

4.6. Provisions I contingencies. 

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

d'un succés passat que, probablement, implicara ellliurament d'uns recursos que es poden estimar de 

forma fiable. 

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

necessaris per liquidar I'obligació, actualitzats a una taxa de descompte equivalent al tipus de deute 

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

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

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

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

mlllor estimacló existent en aquest momento Quan no són ja pertinents o probables, es procede ix a la 

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

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

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

cadascun deis desenlla~os posslbles, aixi com del seu efecte financer. 

4.7. Transferencles i subvenclons. 

Transferencies i subvencions rebudes 

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

públics en I'amblt competencial de l' Ajuntament de Barcelona, mitjan~ant gestió directa per delegació 

de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allo previst per la legislació vigent (Uei Reguladora de las 

Bases de Regim Local i Reglament d'Obres, Activitats i Serveis deis Ens Locals). Per la prestació de 

serveis públics, en I'ambit de les competencies de l' Ajuntament de Barcelona, I'entitat rep d'aquest, el 

flnan~ament pressu posta ri, el qual es reflecte Ix a I'epígraf d'ingressos "Subvencions d'explotaciÓ 

incorporades al resultat de I'exercici" del compte de perdues I guanys. 

Aquesta transferencia corrent pressupostarla esta fixada tenint en compte els suposlts d'equilibri 

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

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

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

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

una base sistemiltica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció. 
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A aquests efeetes, una subvenci6 es considera no reintegrable qua n existelx un acord indivldualitzat de 

concessió de la subvenció i s'han complert totes les condlcions establertes per a la seva concessió i no 

exlsteixen dubtes raonables de que es cobrara. 

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

moment del seu reconeixement. 

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

com a ingressos de I'exereici en proporció a l'amortitzaci6 deis corresponents actius o, en el seu cas, 

quan es produelxi la venda, correcció valoratlva per deteriorament o baixa en el balan~. 

O'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionad es amb des peses especifiques es reconeixen 

en el compte de perdues i guanys en el mateix exercici en que es meriten les corresponents despeses. 

Transferencies I subvencions atorgades 

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

tingul constancia que s'han complert les condiclons establertes per a la seva percepci6. En cas que al 

tancament de I'exereici estigui pendent el eompliment d'alguna de les condicions establertes per a la 

seva percepci6, pero no existeixin dubtes raonables sobre el seu futur compliment, es dota una 

provisió pels corresponents imports, amb la flnalitat de refleetir la des pesa. 

En el eas de lliurament d'actlus, el reconelxement es produeix en el moment de I'acord o de la 

formalització dellliurament al beneflciari. 

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

I'acord d'assumpci6, registrant com a contrapartida el passlu assumit. 

4.8. Activitats conjuntes. 

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

4.9. Ac!ius en esta! de venda. 

L'Entitat no té aetlus en estat de venda. 

4.10. Informacló sobre el medl ambien! 

L'lnstitut no ha registrat obligacions amb carrec al pressupost de l' exercici que tinguin incidencia 

concreta en el medi ambiento 
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5. IMMOBILlTZAT MATERIAL 

5.1 Moviment de l' exercicl 

Els movimen!s registra!. el2016 1 el2015 pels comptes que integren aquest eplgraf han estat els següents: 

Partida 
Saldo a 

(+) Entrados 
(-) Dotadó per Saldo a 

31.12.15 amortitzacions 31.12.16 

Compra mobililri equipa. Serveis Dersones 

• Cost 17.738,20 . 17.738.20 
• Amortització acumulada 14.781,85 2.956,35 17.738,20 
• Corretoons d~ valor 

Equips proceSS05 Informilci6 

• Cost 6.768,97 - 6.768,97 
• Amortització acumulada 2.538,87 1.140,00 3.678,87 
• Correccions del valor 

Attre Immobllitzat materlal 

• Co51: 124.216,05 . 124.216,05 
• Amortització acumulada 76.481,57 20.702,65 97.184,22 
• Correccions del valor 
TOTAL 54.920,93 24.79900 30.12193 

5.2 Descripcló de Yimmobllltzat material, 

Els Immobilitzats corresponen a mobiliari i altres inversions corresponents a menjadors socials. També 

hi ha inversions en materiallnformatic. 

5.3 Informacló de Yexercicl. 

a) El 2016 no s'ha produ'it cap alta. 

b) Atenent a la naturalesa deis béns, al tancament de I'exercici el cost d'adquisiciÓ de béns que es 

troben totalment amortitzats i que segueixen en ús és el següent: 

• InstaHacions técniques ¡maquinaria 

• Altre immobilitzat matenal 

• Equips per a processos d'informació 

Total 

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL 

L'lnstitut no disposa de patrimoni públic del sol. 

7. INVERSIONS IMMOBILlÁRIES 

L'lnstitut no té aquest tipus d'inversions. 

8.IMMOBILlTZAT INTANGIBLE 

L'lnstitut no disposa d'aquest tipus d'immobilitzat 

ImpOr1:S 
17.738,20 

38.030,79 

2.208,96 

57.977,95 

9. ARRENDAMENTS FINANCERS 1 AL TRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

L' lnstitut no té aquest ti pus d'operacions. 
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10. ACfIUS FlNANCERS 

10.1. Informació relacionada amb el balan~. 

a) Estat resum de la eonciliaeió entre la classifieaeió deis aetius finaneers del balan~ Iles eategories establertes en la norma de reeoneixement I 
valoració 83 d'Actius finaneers: 

Actlu8 finaneers a 118rg tennini Actius flnancers a curt termini 
C ses 

Inversions en Valors Inversions en Valors Total 
patrimonl representaUus de Altres Inveraions patrlmonl representatius de Altres inverslons 

deute deute 
Categories 

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 

Crédits i partidas - - - - 4.458,48 4.458,48 a cobrar 

Total - - - - - 4.458,48 4.458,48 
__ o --- ---- -- -

Actlus finance", a lIarg termini Actius flnaneers a curt termini 
CI es 

Inversions en Valo", Inversions en Valo", Total 
patrlmonl representatlus de Altres inversions patrlmoni representatlus de Altres inveralons 

deute deute 
Categoríes 

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 

Crédits ¡partidas - - - - 4.721.23 4.721,23 a cobrar 

Total - - - - - 4.721,23 4.721,23 
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Els saldos anteriors són bestretes al personal que es van recuperant parclalment mes a mes. 

El saldo deis credlts per operaclons derivades de I'activitat habitual a Uarg i curt termini (credlts 

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

amb la norma de registre I valoració deis actlus financers, la seva aplicacló no és possible, pel metode 

del cost amortitzat. 

Entre els credits per operaclons derivades de I'activitat habitual destaca el saldo de I'eplgraf deutors 

per operacions de gestió que engloba els següents conceptes: 

2016 2015 

Deutors varis 

Ajuntament de Barcelona 25.532.449,44 16.663.707,95 

Total epígfaf Deutors per operaDons de gestl6 25.532.449,44 16.661.707,95 

b) Reclasslflcacions. 

L'lnstitut no ha reclassificat durant fexercici cap actiu financer que hagi exiglt un canvi de 

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

a) Actius f1nancerslllurats en garantla. 

Durant I'exercici ni a la data de tancament l'lnstitut no ha lliurat amanté actius financers en 

garantia del pagament de deutes. 

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

a) Els resultats nets obtínguts en I'exercící de les díferents categoríes d'actíus financers 

han estat: 

Resultats nea 2016 2015 

Credits i partldes iiI cobrar 2.506,36 392,84 

TOTAL 2.506,36 392,84 

b) Els ingressos d'altres actlus líquids corresponen al pagament deis ínteressos, per part de les 
entítats financeres, deis comptes oberts a aquestes entitats. 

e) Els íngressos fínancers calculats per I'aplicació del metode del típus d' interes efectiu I 
que han estat regístrats en el compte del resultat han estat de O euros. 

10.3. Informacló sobre els riscos de tipus de canvi i de tlpus d'interes. 

a) Riscos de tipus de canvi. 

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

b) Riscos de tipus d'lnteres. 

L'lnstitut no manté actlus financers valorats a cost amortitzat, de manera que no té riscos 
d'aquesta naturalesa. 
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10.4. Altra Informació. 

al SItuacl6 de la tresoreria a 31.12.2016 

Cadi Bane Compte Saldo final 

1 CAIXABANK S.A. 2200035008 402.782.56 

Cempte Operatiu d'lngres50s i Despeses 

2 CAlXABANK S.A. 2200035121 54.046.]4 

Compte Restrlnglt de Bestretes 

3 CAIXABANK S.A. 2200035234 

Compte Restringit de Recaptació 

4 CAlXABANK S.A. 2200037947 

Compte Restringlt de Pagaments a Justificar 

5 CAlXABANK S.A. 0200089743 

Compte Restrlngit de Bestretes 

TOTAlS COMPTES 456.829,30 

El funcionament de la tresoreria es corres pon a les transferencies de l' Ajuntament per fer 

front a les depeses de gestió i funcionament de I'IMSSB. Per tant no hi cap gestió 
d'optimització de fons de tresoreria més enlla de I'adequada previsió entre pagaments i 

cobraments ni cap polftlca d'inversions de romanents de tresoreria. 

lampoc hi ha períodes mitjans de cobraments pel motiu anterior. 

bl Polltica d'lnversions 

l'lnstitut no efectua una política d'inversions sobre els eventuals excedents que puguin 
generar-se de la gestió de la tresoreria. 

Perlode mitja de cobrament 

En funció de les necessitats de liquidesa, l'lnstitut programa amb la lresoreria de rAjuntament 

de Barcelona el cobrament de les transferencies corrents i de capital. 

Correccions per deteriorament de valor 

Durant I'exercici no s'han registrat correccions de valor deis actlus financers. A la data de 

tancament cap actiu financer es troba deteriorat. 

11. PASSIUS FINANCERS 

11.1lnformacl6 relacionada amb el balan~. 

al El detall deis deutes mantlnguts per l'Entitat al tancament de I'exerclci valorats a cost 
amortltzat 

l'institut no té cap deute d'aquest ti pus ni realltza cap operació inclosa en aquest apartat. 

Respecte als deutes a cost amortitzat, cal assenyalar que els comptes a pagar per operacions 

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

Entre els comptes a pagar per operaclons habituals destaca el saldo de I'epígraf creditors per 

operaclons de gestió que engloba els següents conceptes: 

2016 2015 

Creditors per obligacions reconegudes, pressupost corrent, 
20.327.560,60 12.077.668,54 

operacions de gestió. 

Periodificacló paga d'assisténcla I puntualitat 1.542.949.15 1.454.118,46 

Periodificació paga de juny personal funcionan 267.320,57 217.753,70 
1----- - - ----- ---'- -------
Periodificació paga de juny personal laboral 18.724,85 18.876,81 

Total eprcraf creditors per operadons de gestló 22.156.555,17 13.768.417,51 

bl El detall deis deutes mantinguts per l'Entitat al tancament de I'exerclci valorats a valor 
raonable 

l'lnstltut no manté en balan~ passius financers a valor raonable, ni durant I'exercici ha 

registrat operacions que haguessin de registrar-se a valor raonable. 

el De les dades descrites en les taules anteriors resulta el següent resum per categorles: 

No procedeix, ates que lIevat de les operacions habituals, l'lnstitut no ha realitzat durant 
I'exercici operacions que haguessln de registrar-se a cost amortitzat o a valor raonable, ni 

tampoc manté en balan~ saldos que hagin de valorar-se d'acord amb aquests crlteris. 

11.2. les Ifnles de credit 

Durant rexercici l'lnstitut no ha contractat cap linia de credit ni tampoc a la data de tancament es 

mantenen deutes per operacions d'aquesta naturalesa. 

11.3. Informacló sobre els riscos de tipus de eanvi i de tlpus d'interes. 

al Riscos de ti pus de canvi 

l'Entitat no té deutes d'import significatiu en moneda diferent de I'euro 1, per tant, no 
té riscos d'aquest tipus. 

bl Riscos de tlpus d'lnteres 

l'lnstitut no manté passius financers valorats a cost amortitzat, de manera que no té riscos 
d'aquesta naturalesa. 

11.4. Avals o altres garanties eoncedides 

al Avals coneedits 

Durant I'exercici l'lnstitut no ha atorgat avals a favors de tercers, ni a la data de tancament 
manté avals atorgats a tercers. 

bl Avals exeeutats 

Per la ra6 que s'assenyala a I'apartat a) anterior no s'han executat avals deis que hagi de 
respondre l' Ajuntament. 

el Avals reintegrats 
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En no mantenir avals a favor de tereers, ni haver fer-se earree en exereieis anteriors de deutes 
de tereers, en I'exereiei no s'han reintegrat avals a favor de l'lnstitut. 

11.6 Informacló sobre el període mlg de pagament a proveidors: Disposicló addlclonal tercera, "Deure 
d'informacló· de la Uei 15/2010, de 5 de juliol 

En relació al que preveu la Uei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lIuita contra la morositat 

en operacions comercials, I pel que fa a les obligacions deis contractes formalitzats a data 31 de 

desembre de 2016 es facilita la següent informació: 

2016 2015 

Oles Dies 

Perlode mis de pasament a proveidors 27,01 23,42 

RilItio de les operacions pagades ·2,99 -6,58 

Ratio de les operaeions pendents de pasament -12,31 -14,93 

Import (euros) Import (euros) 

Total pagaments realitzats 61.514.906,17 63.701.512,94 

Total pagaments pendents 6.758.036,42 3.225.073,66 

12. COBERTURES COMPTABLES 

L'Entitat no ha realitzat cap cobertura comptable. 

13.ACTIUS CONSTRUITS O ADQUIRITS PERAALTRES ENTITATS 1 ALTRES 

EXISTENCIES 

L'lnstitut no té cap actuació sobre aquest punt 

14. MONEDA ESTRANGERA 

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

15. TRANSFERENCIES, SUBVENCIONS 1 AL TRES INGRESSOS 1 DES PESES 

15.1. Ingressos. 

15.1.1. Transfer~ncles i subvenclons rebudes 

El detall deis Imports registrats en I'exercici en eoncepte de transferimcies I subvencions rebudes es 
detallen a continuaeió: 

Transferimdes i subvencíons rebudes 2016 2015 

Ajuntament de Barcelona 144.069.687,69 116.441.718,06 

D'organlsmes autonoms de la Generalitat de Catalunya 300.000,00 . 

D'empreses (1) 30.000,00 

Total 144.399.687,69 116.441.718,06 , 
(1). Hf ha una aportacI6 duna entltot empresQflol com apoTtacI6 pels menJodors sOClols de (¡utot Vello per Import de 30.000 
euros. En aquest exercici esta com a tronsfe,~nda d'empreses privades 
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Les transferencies rebudes de l'Ajuntament són per a finan~r les des peses i activitats de gestió 
habitual de I' IMSSB, 

Les transferencies i subvencions descrites compleixen els requisits de reconelxement i valoració 
descrits a la nota 4.14. 

15.1.2. Vendes I prestacions de serveis 

Els ingressos obtinguts per vendes i prestacions de serveis es detallen a continuació cJassificats en 
funció deis béns Vo serveis comercialitzats: 

Prestadons de serveis 2016 2015 

Preus públics per prestació SAO ( servei atenció domiciliari) 106,703,75 195,610,91 

Preus públics per prestació apats en companyia 238.629,24 189,692,64 

Total 345.332,99 385.303,55 

15.1.3. Altres Ingressos 

Altres Incressos 2016 2015 

Canons i rendiments d'empreses (1) 30,260,16 

A1tres ingressos j benefrds exercicis anteriors (2) 23,406,17 53,966,27 

Total 23,406,17 84.226,43 
, 

(1). HI ha una aportacló duna entltat empresoflol com aportact6 pels menjadors soclals de Ciutot Vello per Import de 30.000 
euros. En aquest exercid estO com a transferencia d'empreses privades 
(2) L 'import co"esponent, gairebé tat, o devoludons de prestodons socia/s. 

15.2. Despeses. 

15.2.1. Transferencies i subvencJons concedldes 

l'ransferimaes I subvencions concedides 2016 2015 

Transferimcies ajuts a fammes 5,847,276,35 5,777.363,65 

Transferimcies a famrlies - hotels i pensions 1,143.352,53 848.890,49 

Ajuts famílies monoparentals, dones grans. 734,800,00 -

~uts famílies pobresa energetica 586,552,24 70,384,70 

Ajuts a famílies PQPI 550.736,00 550,736,00 

Altres transferéncies 243,132,85 283.748,75 

Transferencies .a instltucions sense anlm de lucre - convenís 5,855,667,29 6,058,190,50 

AJuts socials emergéncla infants 22,434.405.35 10,972,249,94 

Totol 37.395.922,61 24.561.564,03 

Dins de les funcions i competilncies de l'IM55B es troben els ajuts a les persones que estan en situació 
de vulnerabilitat social. 

El número d'ajuts lIiurats el 2016 ha estat de 36.672 (2015, 34.375). 

També és important ressenyar que s'ha implementat un fons especial per a infancia 0-16 anys, 
L'Ajuntament de Barcelona va aprovar una partida especifica per import de 22,53 M€ destinada al fons 
per a la concessió d'ajuts, inlcialment a 18.775 infants menors de 16 anys en situació de risc d'exclusió 
social i o pobresa, L'import atorgat és per cobrir necessitats d'alimentació, roba i IIibres escolars, repartits 
en aportacions mensuals de 100 euros cadascuna (1.200 euros anuals o en quantia proporcional). 

Respecte a la resta de subvencions, han estat atorgades en forma de subvencions extraordinaries 
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remeten a la nota 2 on es troben detallats tots els convenis, amb contingut economic I objecte, signats 
per I'IMSSB. 

15.2.2. Despeses de personal 

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

2016 2015 

Sous i salarls 26.092,238,08 22523.831,30 

Sous salarls I asslmllats 26.092.238,08 22.523.831,30 

Cotitzacions soclals de I'ocupador 7,228,169,10 6,341.464,10 

Altres despeses socials (1) 112,227,75 50561,00 

Carrelues socials 7.340.396,85 6.392.025,10 

DE5PESES DE PERSONAL 33.432.634,93 28.91S.856,4O 

(1) Corresponen al fens d'ajuts j al complement familiar 

El personal es regeix per les condicions establertes a FAcord regulador de les condicions de treball deis 
empleats públics de l' Ajuntament de Barcelona (personal funcionari i laboral, guardia urbana i servels de 
prevenci6, extinció d'incendis i salvament) per als anys 2013-2015. Continua en vigencia el mateix a 
I'exercici 2016. 

El nombre mitja de treballadors en I'exercici 2016 a 31 de desembre s'ha detallat a la nota 1.6 d'aquesta 
memoria. 

15.2.3. Altres despeses de gestl6 ordinaria 

PER ACTIVITATS 2016 201S 

Arrendament edificis 57,288,92 57,741,20 

Reparacions i Equipaments ofICina O 4,055,24 

Primes d'assegurances 2,367,57 7,006,55 

~ 
Despeses de representatió 614,29 456,86 

Dietes del personal directiu 1.974,44 O 

Locomoci6 d'brgans de govern 18,303,94 17,908,18 

Comunicac1ons postals 13.814,50 10,002,97 

~ 
Serveis de mlssatgeria 59,716,24 52.498,74 

Seguretat 200.468,07 134.989,70 

Pla desenvolupament professlonal 139.080,31 139.796,91 

Pla intervenc16 de riscos laborals 23.212,09 30.398,15 

Contractes de serveis d'atenció social 65.543.239,12 53,063,426,30 

Reunions, conferencies ¡cursos 9.922,15 ° Mecanltzacló. dades, validació pia i formació 89,310,09 105.741,36 

Apats soclals 4.832,888,51 4.212.203,67 

Altres contractes de serveis 1.006.524,44 920.125.99 

Contractes d'acció social 2.215.668,28 2.195.165.91 

Material in(orm~tic no inventariable 48560,63 42.302,00 

Material d'ofldna ordinari no inventariable 68,124,62 75.009,39 

Publicacions en diaris oficials 6,133,57 8.112,11 

Altres despeses diverses 1.106,818,08 662.448,18 

TOTAL 75.444.029,86 61.739.389,41 
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16. PROVJSJONS I CONTINGENCIES 

16.1. El detall del moviment de les provisions reconegudes en el passiu del balan~, tant a curt 

com a lIarg termini, durant I'exercici ha estat el segilent: 

Saldo a 1.01.16 l.) Dotadons 1+)~I5pet' 
1-) Dismlnudons Saldo a 31.12.16 

IIctualluacions* 
Epígraf 

Lla'l Llarg Curt Llarg 
Curt 

Uarg Llar, Curt 
Curt termini termln Curt termlni 

termlnl termini termlnl termini 
i 

termini termlnl termini 

Provlsions 
per a riscos j - 589.833.61 . - 589.833,61 
des~ses 

TOTAL 589.833,61 . - - - .. 589.833,61 .. 

En I'exercici 2012, d'acord amb el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir 

restabilitat pressupostana i de foment de la competitivitat, els treballadors de l'Entitat no van cobrar la paga 

extraordinaria de desembre. L'import retingut per aquest concepte va ser de 1.238.735,93 euros. 

La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per I'any 2015 a la disposici6 

addicional dotzena apartat ú.1 establia que cada Administració Pública, en el seu ambit, podia aprovar 

I'abonament de quantitats en concepte de recuperació de la paga extraordinaria i de les pagues 

addlclonals de complement específic o pagues addicionals equivalents. En el cas que I'organ competent 

de l' Ajuntament de Barcelona aprovés I'abonament d'aquestes quantitats, I'import equivalent a abonar 

seria el que determinava la disposició addicional dotzena apartat ú.2 de I'esmentada Llei. 

Aquest epígraf IncloIa 1.238.735,93€ per import de la quantla de la paga extraordinaria de desembre del 

exercici 2012 que s'hagués tingut d'abonar al personal de I'entitat abans de finalitzar I'exercici 2012, 

pero que va estar suprimida per I'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures 

per a garantir I'estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat. L'article 2.4 d'aquesta 

dlsposició prevela que "les quantltats derivades de la supressló de la paga extraordinaria i de les pagues 

addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents, d'acord amb el disposat en 

aquest article, es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes 

.... r ........ ..>d'asseguran~a col·lectiva que Incloguin la cobertura de la contingéncia de jubilació, amb subjecció al 

que estableix la Llei Organica 2/2012, d'Establlitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i en els 

termes i amb I'abast que es determini en les corresponents lIeis de pressupostos". 

En conseqüéncia, ates que es tractava d'un passiu exigible cert, I'import esmentat va estar carregat a 

I'eplgraf "Despeses de personal" del deure del compte de perdues i guanys de rexerclci 2012, amb 

abonament a I'eplgraf "Provisions a lIarg termini" del passiu del balan~ d'aquell exercici. 

La Llel 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per I'any 2015 a la disposlci6 

addicional dotzena apartat ú.1 va establir que cada Adminlstració Pública, en el seu ambit, podia 

aprovar rabonament de quantitats en concepte de recuperació de la paga extraordinaria i de les pagues 

addlclonals de complement específic o pagues addicionals equivalents. 

Durant el 2015 l'lnstitut va realitzar la devolució de 648.902,32 segons decret d'alcaldia, restant 

pendent d'abonar, 589.833,61 euros, equivalents al 49,73 % de I'import de la paga. La LleI48/2015, de 

29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per I'any 2016 a la disposició addicional dotzena 

apartat ú.1 va establir que cada Administraci6 Pública, en el seu ambit, podia aprovar I'abonament de 

quantitats en concepte de recuperació de la paga extraordinaria i de les pagues addicionals de 

complement específic o pagues addicionals equivalents. Pel Decret d'Alcaldla de 17 de desembre de 
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2015, es va autoritzar a les entitats que integren el Sector Públic de l' Ajuntament de Barcelona a abonar 

dins I'exercici 2016 la quantia restant de la paga extraordinaria de desembre de I'exercici 2012 per 

I'import restant de 589.833,61 euros, quantitat que ha estat feta efectiva. 

16.2 Passius contlngents. 

A la data de taneament de I'exereiei no té obligaeions possibles o presentes que puguin qualifiear

se eom a passius eontingents I sobre les que ealgui informar en la memoria. 

16.3 Actius contlngents. 

A la data de taneament de I'exereici, l'lnstitut no té actius de naturalesa eontingent 

17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 

L'lnstitut no té una política propia en medi ambient. Desenvolupa les instrueeions que, en aquesta 

materia, rep de l'Ajuntament 

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 

L'lnstitut no té actius a la venda 

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMIC

PATRIMONIAL 

Per a I'exeeució de les seves operaeions l'lnstitut estructura el seu pressupost en un únic programa, el 

23151, Serveis soeials basics. Conseqüentment, tant la liquidaeió del pressupost eom el eompte del 

resultat eeonómie-patrimonial són representatius d'aquesta aetivitat. 

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS 

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

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA 

A continua ció s'informa sobre les operaclons no pressupostaries de tresoreria que eomprenen 

aquelles operadons realitzades durant I'exerelel que han donat lIoe al naixement o extinció de: 

• Deutors i creditors que, d'aeord amb la normativa vigent per a l'Entitat, no s'hagin 

d'imputar al seu pressupost, ni en el moment del seu naixement ni en el del seu veneiment. 

• Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d'aplicació definitiva, tant 

per operaeions pressupostaries eom no pressupostaries. 
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21.1. Estat de deutors no pressupostaris. 

Coneepte Deutors 

ModiflC. Carrees Abonarnents pendents 
Saldo a 1 Total de Compte saldo realltzats en realitzats en 

Codl Deseripció de gener inicial rexerciel deutors I'exercici eobramenL 
a 31 de 

desembre 

4710000000 
Seguretat 
social, deutora 79.307,30 . 573.021,63 652.328,93 544.400,18 107.928.75 

Total compte 79.307,30 - 573.021,63 652.328,93 544.400,18 107.928.75 

! Provisions de 

I 55~ 1 fons 

pagamentsa 

justificar pen 
, , I 

6.665.925,63 6.665.925,63 I -

I 
I 6.665.925,63 -

Bestretes de i 

I 
1 

caixa pendents ¡ 5581000300 I 
de justificar I 

I 
16.146.373,78 i 16.146.373,78 . - I 16.146.373,78 -, 

! Bestretes de , 

1.143.352,53 1 
5581000330 caixa pendents I 

de justificar - 1.143.352,53 1.143.352,53
1 

-
Uiuraments I I 5584100000 I per pag.ments I 
a justificar ¡ - - 6.665.925,63 1 6.665.925,63 6.665.925,63 ¡ 
Lliuraments ' 

5585000300 prov.bestreta I 

I 
caixa fixa - 16.146.373,78 i 16.146.373,78 16.146.373,78 -
lIiuraments ; 

I 
I 

5585000330 prov.bestreta 
I 

caixa fixa - - 47.911.303,88 47.911 .303,88 • 47.911 .303,88 , . 
Total compte - - 47.911.303,88 47.911.303,88 47.911.303,88 -

Total 79307,30 - 48.484.325,51 48.563.632,81 48.455.704,06 107.928,75 

Aquesta quantitat correspon a les prestacions per IL T que la que és deutora la Seguretat Social. 

212 Es d ed' .. tat e cr Itors no pressupostarls. 

Concepto Credltore 

Saldo a 1 de Modif Abonaments Total Carrees pendents de 
Compto CA saldo realllzats en creditors realltzats en cobramenta 

di Oescripció ganar inicial I'exerciel I'exerclci 31 de 

--- de'8mbre - Altres creditors 
419 

no pressupost - 73.183,69

1 

-73.183,69 [ 73.183,69 -
Hlsenda -1 I 475 . Púb.Cred.djyer. 

conc. -600.889,n I 4.891.489,13 : -5.492.378,90 4.913.940,14 -578.438,76 

Organlsmes 
-1 , 

-1 

I 
476 

prev.social,cred. -645.051,09 8.638.673,16 , -9.283.724,25 8.567.728,05 -715.996,20 

¡ Fiances rebudes I 1 
560 

i a c/termini -32.544,41 -1 35.447,75 -67.992.16 i 52.810,32 -15.181,84 

Total -1.278.485,27 0,00 13.638.793,73 -14.917.279,00 13.607.662,ZO -1.309.616,80 

En aquest estal esm el saldo de les f1anees rebudes i o retomades. A nnés els comptes 475 i 476 recullen els 
deutes que hi ha amb l'Agéncia Estatal de L'Administraci6 Tributaria i amb la Tresoreria General de la 

Seguretal Social, que s'han pagat al mes de gener de 2017, per import total de 1.294.434,96 euros. A 

aquesta quantitat s'ha de restar el deute de la Seguretat Social amb I'IMSSB per Import de 107.928,75 

euros, en concepte de pagaments delegats. El deute total amb Adminlstracions Públiques és de 

1.186.506,21euros. 
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21 .3. Eslat de partldes pendents d'aplicacló. 

al Cobraments pendents d'aplicacló 

Concepte 
eobraments 

Cobraments. 
Modlfl<. Commenb Total cobnmtnts Cobnments. pendents e pendents 

Compte o d';IIplic:ació a 1 - redtzat5en pendents apMcats en d'aplicació I 

d 
Descripcló 

delener 
Inicial rexerclcl d'aplicacló I'exerdcl 31 de 

I desemb,.. 

, In¡ressos pdts. I I 
5540100000 : t d'aplicació - 137.121.146,21 137.121.146,21 137.121.146,21 

i I tu .ajunt.) I , Canal de 
5545000000 i r robrament de - 9.781,54 9.781,54 9.781,54 

dip6slts r 

j lngressos pdts r 

5549000000 I ap l1c.-preus - I 
34S.332,99 345.332,99 345.332,99 ¡ 

I públ1cs 
I I I 

I Altres Ingressos I I 

5549000001 I ,endents i - - I 189.393,50 189.393,50 I 189.393,50 ; 

i d'apllcació 

I 
I 

, I 2.506,36 2.S06,36 1 2.S06,36 : 5549000005 , Interessos I 

I 
¡ I ~b"nt I 

I I ! 
5549000006 ! 

pagamentsa 
I 6.647,41

1 
6.647,47 ! 6.647,47 i - I justificar ¡ 

Total 131.674.101,07 137.614.808,07 137.674.808,01 -

bl Pagaments pendents d'aplicació 

Al taneament de I'exereici l'lnstitut no té saldo final al eompte Pagaments pendents 

d'aplicaeló. 
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22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDlMENTS D'AD/UDlCACIÓ 

A continuació es detallen els imports agregats de les contractacions administratives realitzades en I'exercici en funció del seu procedlment 

d'adjudicació. 

Inclou modificacions i contractes prorrogats 

Procediment obert Procediment restringit Procedlment negoclat 
Diale, Adjudlcació 

TIpus de contracte Únlc Multipl. Únic Amb Sense competo directa 
Total 

Multlpl. Criterio Total Total Total 
crlteri Criterls criteri publicitat publicitat 

De subministraments 100.779,18 100.779,18 

De serveis 73.225.440,57 - 73.Z25.44O,57 - - - 108.475,57 108.475,57 - 1.759.126,62 75.093.042,76 

TOTAL 73.225.440,57 - 73.225.440,57 - - - - 108.475,57 108.475,57 - 1.859.905,80 75.193.821,94 
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23. VALORS REBUTS EN DIPOSIT 

El detall deis conceptes mitjan~ant els quals es registren comptablement els valors rebuts en 

diposit, entre els quals s'inclouen els avals i les assegurances de caució rebuts, és el següent: 

eo"",pte 
Saldo a 1 de Mod O¡Pbslts 

Total devol Total dlpbllts OIPOsIU P'~=,~.:, saldo rebuts en 

~ DtsCTIPc1ó lener 
inicial ¡·e .... elcl Recone¡ rebuts cincel 

...... mbr. 

10 E 10000022 43.316,04 43.316,04 --",00 0,00 

~ 
, PARTIR DEL 

126.736,60 126.736,60 0,00 0,00 

~ 
1

21 
[11000071 

27.665,99 27.665,99 0,00 0,00 

In " ",.n" 0,00 0.00 

1
37 1 DlPOSlT 2.126,12 2.126,12 0,00 0,00 

1 40 l AVA'. ,~ .. "2000067 6.533,96 6.533,96 0,00 0,00 

1
41 ""~"' '""""',E {ACORO MARC N ErEG ES 300,00 300,00 0,00 0,00 

142 ;;~73 ,<"" 300,00 300,00 0,00 0,00 

143 :~~' 300,00 300,00 ~OO 0,00 

1 __ 
300,00 300.00 0,00 0,00 

1
45 
~ : NmGES 300,00 300,00 0,00 0,00 

1
46 -= """',A.MARC 300,00 300,00 0,00 0,00 

1
47 AVALOeITI {, , <"<512000073 300,00 300,110 0,00 -"'""-

1
48 GARA"TlA>u"M. ' , A M"C 12l100073 300,00 300,00 0,00 0,00 

, 4. AVAt"''' .• """." """"TI 300,00 300,00 0,00 0,00 

1 so 
GA .. .mA' 300,00 300,00 0,00 0,110 

1
51 ~ )MARC 

300,00 300,00 0,00 0,00 

:" 300,00 300,00 0,00 0,00 

53 ..... , .,,~~,; <O""' ".,.,""C 300,110 300,00 0,00 0,00 

54 • .or ... ,., 
-"","-00 300,00 _ 0,00 0,00 

I ss ,,~~ 
--"","-00 300,00 0,00 0,00 

:,. 
12000072 

:ARRANJ. 
300,00 300,00 0,00 0,00 

' 57 4V4' • , "m •• " 300,110 300,00 0,00 0,00 

58 
GARANT'A PA'LO I 

300,00 300,00 0,00 0,00 

59 AV., 'L' , 5 FAU5. 12000072 300,00 300,00 0,00 0,00 

60 300,00 300,00 0,00 0,00 

61 , 
'" 0,00 0,00 

62 , 
° 

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

64 1"""'" 0,00 0,00 

55 I ,'"U,,, ""~"" •• """ 0,00 0,00 .. 
1 ZONAl 

' CU"' ".,." 13000066 1.4S3.44fi,1 
1.453.446,11 0,00 0,00 

1 

67 1 ~;'3 
c" ,"._l3OOOO68 

° 
L548.3B8.90 0,00 0.00 

6. , '''' M'" &r" ,~~ 3.733,86 3.733,86 0,00 _0,00 

69 
, 

8.860,50 8.860,50 0,00 0,00 I EN PREU 

70 1"'" E14001lO8O 7.250,00 7.250,00 0,00 -"'""-
71 I AVAl E14ooo088 2.616,12 2.616,12 0,00 0,00 
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Co."'pte 
Saldo a lde 

Mod Dlpb$lb Total devol TDhlI dlpostts Dlpbslts D'~"'''. 
Slldo rebuu tri 

pendents de 

Codi Desalpd6 ... "' mlclal l'exerCIo Reconer r.buts cancel, devolucJ6 a 31 
ded ... mb", 

73 12.272,73 12.272,73 0,00 0,00 

74 1.m,SO Lm,50 0,00 0,00 

7. 
114000091 

2.561,98 2.561,98 0,00 0,00 

77 ~.~N_~IO_ EN PREU CONTRACTE 15000033 1.497,75 1.497,75 0,00 0,00 

78 
15000035 

2.877,90 0,00 

~' 
2.877,90 0,00 

-
'" FlDES 

2.675,00 2.675,00 0,00 0,00 

81 E 15000053 42.229,51 42.m,51 4U29,51 

82 AV., ". "'," 
83 

RET.PREU 
,E 15000072 

2.882,96 2.882,96 0,00 0,00 

84 1 2.900,30 2,900,30 2,900,30 

SS AVA"um 

86 
GARANTIA DEFINn1VA ZONA 1 SAO 

0,00 1.619.386,64 1.619.386,64 1.619.386,64 
16000018 

87 ~=;;uo, ZONA 2 SAO 0,00 1.439.260.15 1.439.260.35 1.439.260,35 .. =: 
\3SADcr 

0,00 1.699.807,15 L699.807,15 L699.807,1S 

" 0,00 U57.426,82 1.657.426,82 1.657.426,82 
¡--

90 
16000001 

"U"'~C" 0,00 34.582.15 34.582,35 34.582,35 

91 AV' : 15000064 0,00 '.600,71 ' .600,71 • . 600,71 

" ,~ "'6000027 0,00 30.693,15 30.693,15 30.693,15 

93 I AV., 0,00 5.262,30 S.262~0 S~"~O 

94 '~L,"600000Z 0,00 11.412,73 11.412,73 11.412,13 

" I O"~"'~W"'~L'O. 0,00 3.097,50 3,097,50 3.097,50 

9. I VA" 0,00 , , , '''.''",'' 0,00 

97 I ~:;;;';;92 """co. 0,00 21.386,88 21.386,88 21.386,88 

"'i 98 I O"~'" "V' .CAUCIÓ 0,00 14.973,00 14.973,00 14,973,00 

~ ,. 
1 P08RESAI 

" 0,00 ZO~52~9 20.252,39 20.252.39 
) 

100 0,00 35.140,60 35.140,60 35,140,60 

""--<.. 101 
1 

0,00 35.140,59 35.140,59 35.140,59 

( - ~ lO' I P08R"AI 
0,00 7.809,02 7.809,02 7.809,02 0,00 

I 
103 

I 
0,00 8.876,36 8.876,36 8.876,36 

104 " 0,00 8.876,36 8.876.]6 • .• 76,36 

105 I >OH,.. 
0,00 Un,S2 L972,s2 Un:;2 

106 
GARANT1A CONTRACTf 1600067 ERAL 

0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
RET.PREU 

107 
I GARANTlAlOT I I 16000100 

0,00 7.809,02 7.809,02 7.809,02 
I 

I TOTAL .... ,.,,- ~oo R' ".uo., , .".ma , u~. 
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24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÁRIA 

24.1. Exercici corrent. 

11 Pressupost de des peses 

al Modlficacions de credit 

Incorp. Generacló Balxes AJust. 
Cred Roman Credlt MaJors per Prorr Total 

Econ Progr Dest"pCló Extra Aml'ha Transfer (+) Credrt Ingressos Suplements Tran,fer.(·} Anul.la oga modlf1caClons 

12001 23151 Retrlbucions baslques grup A2 funcionaris 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

12100 23151 Complement destr funcionaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 

12101 23151 Complement específk funcionans 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 1.936.205,24 2.700.000,00 0,00 0,00 2.836.205,24 

16005 23151 Primes i quotes SS Interí nou ingrés 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 

Total capitoll 0,00 0,00 350.000,00 0,00 5.600.000,00 3.436.205,24 4.700.000,00 0,00 0,00 4.686.205,24 

22699 23151 Oespeses compra serveis 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

22701 23151 Serveis de Seguretat 0,00 0,00 0,00 0,00 100.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.341,00 

22726 23151 Contracte Servel d'Atenció Domiciliaria 0,00 0,00 9.700.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.800.000,00 

22727 23151 Contraete Apats Socials 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 

22799 23151 Altres contractes de serveis local$ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 850.000,00 

Total capítol2 0,00 0,00 9.700.000,00 0,00 8.650.341,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 18.000.341,00 

48001 23151 Ajuts a famílies 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

48002 23151 Ajuts socials emergencia infants 0,00 0,00 0,00 0,00 22.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.530.000,00 

48003 23151 Hetels i Pensiens d'Afers Secíals 0,00 0,00 0,00 000 893.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 893.000,00 

48004 23151 Ajuts families monoparentals. dones grans. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.325.000,00 

48006 23151 Ajuts a families pebresa energetlca 0,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 

48007 23151 Ajuts a families PQPI 0,00 000 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 

48901 23151 Convenís Entítats Serveis Socíals Basics 0,00 0,00 0,00 0,00 4.472.100,00 0,00 2.900.000,00 0,00 0,00 1.572.100,00 

Total capítol4 0,00 0,00 0,00 0,00 34.005.100,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 29.005.100,00 

TOTALS 0,00 . QA!1 10.050.000 00 O~I!!I, 48.255.441.00 3.436.205 24 . 10.050.000,00 000 0.00 61.691.646 24 
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b) Romanents de credlt 

ROMANENTS COMPROMESOS ROMANENTS NO COMPROMESOS TOTAl. 

No No 
CAPITOl DESCRIPCIÓ Incorporables Incorporables Incorporables Incorporables 

1 

2 

4 

6 

-...?--
--....( 
,~ 3 ~ ~ 

(j 4 

5 

DESPESES PERSONAL 
(PER VINC. JURrDlCA) - - 1.982,30 1.982,30 
DESPESES EN BENS 
CORRENTS I SERVEIS 
(PER VINe. JURíDICA) 995.958,68 - 40.352,46 1.036.311,14 
TRANSFER~NCIES 
CORRENTS (PER 
VINC. JURrDICA) - 1.590.200,00 18.977,39 1.609.177,39 
INVERSIONS REALS 
(PER VINC. JURíDICA) - 20.000,00 20.000,00 

TOTALS 995.958,68 1.590.200,00 81.312,15 2.667.470,83 

e) Credltors per operaclons pendents d'aplicar al Pressupost. 
Al tancament de I'exercici no hl ha operacions pendents d'apllcar al pressupost. 

2) Pressupost d'ingressos 

a) Procés de gestl6 
a.l) Orets anul-lats 

Capital 

En I'execució del pressupost de I'exercici no s'han produ'ít operacions d'anul-lacions 

d'lngressos. 

3.2) Orets cancel-lats 

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

d'ingressos. 

a.3) Reeaptaci6 neta 

Descrlpcló Recaptadó total 
Devolud6 

Recaptadó neta 
cfln¡ressos 

Taxes i altres ingressos 368.739,16 368.739,16 

Transferencies corrents 120.457.438,25 - 120.457.438,25 

Ingressos patrimonials 2.506,36 - 2.506,36 

TOTAl. 12D.828.683,77 - 120.828.683,77 

b) Oevolucions d'lngressos 

En I'execució del pressupost de I'exercici no s'han produ'ít operacions de devolució 

d'ingressos. 

e) Compromisos d'lngrés 

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

tap. 

2 

4 

Copo 

4 

1) Pressupost de despeses. Obligadons de pressupostos tancats. 

Oblilaclon 
ObIipaons 

MocIIIcadons 
s pendents 

Oesaipcl6 
pendentsde saldo intdill i TotalOlJllpaons 

Presalp- Pagaments de 
pagamenta 1 cions ReaMtzau pagament 

dege"er 
anuHadons 

a 31 de 
desembre 

Despeses en 
bens corrents 
i serveis 8,607,694,74 - 8,607 ,694,74 8,607,694,74 0,00 

Transferimcie 
s corrents 3-469.973,80 - 3,469,973,80 3,469,973,80 0,00 

TOTALS 12.077.668,54 . 12.077.668,54 - 12.077.668,54 0,00 

2) Orets a cobrar de pressupostos tancats 

a) Orets pendents de cobrament totals 

Orets pendents de Modlflca- Drets pendents 
clons saldo Orels- Drets • 

Descrlpcló cobrament I 1 de 
In1c1011 anuHats cancel·lats 

Recaptad6 de cobrament a 
gener 

anuHacions 
31 de desembre 

Transferenc1es 16,663.707,96 . - . 16,663.707,96 . 
corrents 

TOTAl 16,663.707,96 - . - 16.663.707,96 -

b) Orets anuHats 

En I'exerciei no s'han produit operaeions d'anul·laeió de drets reeoneguts en exercicis 

anteriors. 

c) Orets canceHats 

En I'exereiei no s'han registrat operaeions de eanceHaeió de drets reeoneguts en exereicis 

anteriors. 

3) Variacló de resultats pressupostaris d'exen:icls anteriors. 

En aquest exereici no ha hagut variació de resultat pressupostari d'exereiels anteriors. 
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24.3. Exereicls posteriors. 

1) Compromisos de despesa amb e~rree a pressupostDS d'exerclcls posteriors. 

Apllcaci6 
Descripci6 2017 2018 2019 2020 

Pressupostilria 

20200 - 0100 - 23151 Arrendaments d'edlflcls i altres construcclons 58.080.00 

20202 - 0100- 23151 Material inform:ttlc no invenlarlable 81.710,28 81.710,28 81.71028 74.901,09 

22699 - 0100 - 23151 Despeses compra serveis 371.387,14 154.744,64 

22701- 0100 - 23151 Serveis de Seluretat 181.173,30 181.173,30 

22713 - 0100 - 23151 Mecanitzadó dades. validació P1A i Formacio 161.109,71 

22726 - 0100 - 23151 Contractes Serveis Atenció Sodal - SAO 61.757.994,87 

22727 - 0100 - 23151 Contractes 5ervels Atenció Social- Apats socials 4.509.279,65 

22728 - 0100 - 23151 Cantractes pobresa energE!tic:a 1.790.296,15 1.491.913.46 

22731- 0100 - 231S1 Contracte A peu de C3rrer ¡ Ass.Jurídlc a prof. 2.154.210,00 31.837,05 

22799 • 0100· 23151 Altres contractes de servels locals 541.413,64 69.741,06 

48009 - 0100 - 23151 Altres Transfl!~ncles Ajuts economlcs 3.378,67 

48901- 0100 - 23102 Transferencies iI institudons sense anlm lucre 47.222,00 

TOTALS 71.651.255,41 2.011.119,79 81.710,28 74.901,1)9 

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

No hi ha compromisos d'ingrés concertats en exercicis anteriors que tinguin repercussió en 

pressupostos d'exercicis futurs. 

24.4. Exeeueió de projeetes de despesa. 

L'lnstitut no té projectes d'inversió ni altres projectes d'execució de des pesa tlpifica!s com a 
projectes. 

24.5. Despeses amb finan~ament afeclal 

Codi 
des. 

En el següent quadre s'informa per a cada des pesa amb finan~ament afectat de les desviacions 
de finan~ament per agent, tant de I'exercici com acumulades. 

Acent finan¡;ador Desvladon. del'exerdd De$VIadons acurnulades 

Descrlpcló 
Coefldent de 

Apllcaci6 finan~ment Negatlve 
Tercer Positives Negatives Posltlves 

pressupostilria s 

Fons Infancia Ajuntament 
48002-2315HJ100 100% 227.750,06 - - -1l-16 Barcelona 

Ajudes a 
fammes Ajuntament 

48004-23151·0100 100% 1.590.200,00 1.590.200,00 
monoparentals Barcelona -
dones grans 

Total 1.590.200,00 - 1.817.950,06 -

Fons Infancia 0-16. Correspon a la quantitat no obligada del fons d'infimcia de 0-16 que es va 
desenvolupar a l'exercicl2015 i no es va Incorporar al pressupost de 2016. 

Ajudes a famílies monoparentals dones grans. Correspon al romanent de eredit del pressupost 
2016 que s' incorpora a I'exereici 2017 com a credit a la partida corresponent. 
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24.6. Romanent de tresorerla. 

COMPONENTS 2016 2015 

1.1+1 FONS UQUIOS 456.829,30 1.436.446,59 

z. 1+1 DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 25.645.099,42 16.747.500,74 

(+) del Pressupost Corrent 25.532.449,44 16.663.707,96 

(+) de Pressupostos Tancats 0,00 

(+1 d'operacíons no pressupostaries 112.649,98 83.792,78 

3.- H CREDITORS PENDENTS DE 
PAGAMENT 21.637.1n,40 13.356.153,81 

(+) del Pressupost Corrent 20.327.560,60 12.077.668,54 

(+1 de Pressupostos Tancats 0,00 

(+) d'operacions no pressupostaries 1.309.616,80 1.278.485,27 

(-) pagaments realitzats pendents 
d 'aplicació definit iva 

4. 1+1 PARTIDES PENOENTS D'APlICACIÓ 0,00 

(-) cobraments realitzats pendents 
d'aplicació definitiva 

(-) pagaments realltzats pendents 
d'aplicació definitiva 

<- l.- Romanent de Tresoreria Total (1 + Z - 3) 4.464.751,32 4.827.793,52 

~ ~ 11.- Saldos de dubtos cobrament 0,00 0,00 

(t- 111.- Exces finan~ment afectat 1.817.950,06 227.750,06 

V 
IV.- Romanent de Tresarerla per I 

despeses Be"","ls 11 -11 - 1111 2.646.801,26 4.600.043,46 

Els deutors corresponents a les transferencies pendents de l' Ajuntament. 
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25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS 

al Indlcadors flnancers 1 patrimonlals 

11 LlQUIDITAT IMMEDIATA: Reflecteix el percentatge de deutes pressupostaris i no pressupostaris 

que es poden atendre amb la liqu iditat immediatament disponible. 

Fons liquids (456.829,30) 
1,81 % 

Passiu corrent (25 .176.193,28) 

Fons líquids: efectiu i altres actius líquids equivalents. 

1) LlQUIDITAT A CURT TERMINI: Reflecteix la capacitat que té I'entitat per atendre a curt termini 

les seves obligacions pendents de pagamento 

Fons líquids (456.829,30) + Drets pendents de cobrament (25.532.449.44) 

Passiu corrent (25.176.193,28) 
= 103,23% 

2) LlQUIDITAT GENERAL: Reflecteix en quina mesura tots els elements patrimonials que componen 

I'actiu corrent cobrelxen el passiu corrent. 

Actiu corrent (25.993.999,97) 

Passiu corrent (25.176.193,28) 
103,24% 

3) ENDEUTAMENT PER HABITANT: En les entitats territorials i els seus organismes autimoms, 

aquest índex distribueix el deute total de I'entitat entre el nombre d'habitants. 

Passiu corrent (25.176.193,28) + Passiu no corrent(O) 
---..,.,.---';-----;:;;-;-::-'--:-''-;-:-~=-=:o:---~ = 15 ,60€/ h 

Nombre d'habitants (1.613.393) 

4) ENDEUTAMENT: Representa la relació entre la totalitat del passiu exigible (corrent i no corrent) 

respecte al patrimoni net més el passiu total de I'entitat. 

Passiu corrent (25.176.193,28) + Passiu no corrent (O) 
__ ~--------~~~~~~--~--~~~--~--~----~~~~~~~= 9674% 

Passiu corrent(25.176.193,28) + Passiu no corrent(O) + Patrimoni net (847.928,62) , 

5) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT: Representa la relació existent entre el passiu corrent 1 el no corrent. 

Passiu corrent =---.,.------- = no avaluable 
Passiu no corrent 

6) FLUX DE CAIXA: Reflecteix en quina mesura els fluxos nets de gestló de caixa cobreixen el passiu 

de I'entitat. 

Passiu no corrent Passiu corrent (25.176.193,28) 
",-------,--.-,., + . = - 25, 70 
Fluxos nets de gestlO Fluxos nets de gestló (-979.617,29) 

Fluxos nets de gesti6: Import deis "Fluxos nets d'efectlu per actlvitats de gestió" de I'estat de 

fluxos d'efectiu. 
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7) PERíODE MITJA DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS: Reflecteix el nombre de dies que 

per terme mitja I'entitat triga a pagar als seus credltors comerclals derivats, en general, de 

I'execucló deis capitols 2 i 6 del pressupost. 

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

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

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

conjunt deis deutes inclosos en el seu cillcul. 

l:(Nombre de dies període pagament x import pagament (1.878.584.478,38)) 

l: Import pagament (70.122.600,91) 

8) R}\T10S DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONCMIC PATRIMONIAL. 

= 26,79 dies 

Per a I'elaboració de les ratios següents s'han de tenir en compte les equivalencies amb els 

corresponents epigrafs del compte del resultat economic patrimonial de I'entitat: 

o • • .~ .. _._-
ING. TRIB ¡ 1~-g~e5sos "t-ributaris i urbanlstics o 
TRANSFR ; Transferencles i subvencíons rebudes 144.399.687,69 
V.I PS Vendes i prestació de serveis 345.332,99 
D. PERS Despeses de personal 33.432.634,93 
TRANSFC TransferEmcies i subvencions concedides 3.n9~:922,,6!.. ----_ ..• - --_._---_._._-_._-------_ .. _ .-
APROV Aprovisionaments O 

i. Estructura deis ingressos. 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA (IGOR) 
ING TRIB/IGOR L TRANSfR!IGOR I VI PS/IGOR I Resta IGOR!IGOR 

o I 99,75% I 0,23% I 0.02% 

Estructura de les despeses. 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA IIGOR) 

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

22,85% I 25,56% I 0 1 51,59% 

Cobertura de les despeses corrents: posa de manifest la relació existent entre les despeses 

de gestió ordinaria I els ingressos de la mateixa naturalesa. 

Despeses de gestió ordinaria (146.297.386,40) 

Ingressos de gestió ordinaria (144.768.426,85 ) 

b) Z.lndicadors pressupostaris 

Del pressupost de despeses corrent: 

101.06% 

1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: Reflecteix la proporció deis credits aprovats en 

I'exercici que han donat 1I0e a reconeixement d'obligacions pressupostaries. 

Obligacions reconegudes netes (146.724.175,41) 

Credits definitius (149.391.646,24) 
98,21% 

49 



.., 
Ajuntament '.' de Barcelona 

Institut Municipal de Servels Soclals de Barcelona 

2) REAlITZACIÓ DE PAGAMENTS: Reflecteix la proporció d'obligacions reconegudes en I'exercici el 

pagament de les quals ja s'ha efectuat a la finalització d'aquest respecte al total d'obligacions 

reconegudes, 

Pagaments efectuats (126,396.614,81) , = 86,15% 
Obhgacions reconegudes netes (146,724.175,41) 

3) DESPESA PER HABITANT: Per a les entltats territorlals i els seus organismes autonoms, aquest 

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

habitants de I'entitat, 

Obligacions reconegudes netes (146.724.175,41) 

Nombre d'habitants (1.613,393) 
90,94€/h 

4) INVERSIÓ PER HABITANT: Per a les entltats territorlals i els seus organismes autonoms, aquest 

índex dlstribueix la totalitat de la des pesa pressupostaria per operacions de capital efectuada 

en I'exercici entre el nombre d'habitants de I'entitat. 

Obligacions reconegudes netes (Capltols 6 i 7)( O) 

Nombre d'habitants (1.613.393) 
O€/h 

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

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

esmentat, 

Obligacions reconegudes netes (Capltols 6 i 7)( O) 

Total obligacions reconegudes netes (115.863.939,14) = O % 

Del pressupost d'ingressos corrent: 

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

pressupostaris previstos suposen els Ingressos pressupostaris nets, aixo és, els drets reconeguts 
nets, 

Drets reconeguts nets (146.724.175,41) 

Previsions definitives (149.391.646,24) 
97,97% 

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

en I'exerclci sobre els drets reconeguts nets. 

Recaptació neta (120,828.683,77) 
82,56% 

Drets reconeguts nets (146,361,133,21) 
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3) AUTONOMIA: mostra la proporeió que representen els ingressos pressupostaris efectuats en 

I'exereiei (exeepte els derivats de subveneions i de passius finaneers) en relacló amb la totalitat 

deis ingressos pressupostaris efectuats en I'exereici esmentat. 

Drets reeoneguts nets (Capitols 1 a 3, 5, 6, 8 + transfereneies rebudes) (146.724.175,41) = 100% 

Total drets reconeguts nets (146.361 .133,21) 

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

naturalesa tributaria efectuats en I'exereici en relaeió amb la totalitat deis ingressos 

pressupostaris efectuats en I'exereiei esmentat. 

Drets reeoneguts nets (d'ingressosde naturalesa tributaria)(368.739,16) = 0,25% 

Total drets reeoneguts nets (146.361.133,21) 

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

Resultat pressupostari ajustat (1.482.963,04) 
= O,92€/h 

Nombre d'habitants (1.613.393) 

De pressupostos tancats 

REAlITZACIÓ DE PAGAMENTS: posa de manifest la proporció de pagaments que s'han efeetuat 

en I'exerelei de les obligaeions pendents de pagament de pressupostos ja tancats. 

Pagaments (12 .077.668,54) 

Saldo inicial d'obligaeions(+modifieaeions i anul'laeions)(12.077.668,54) = 100% 

1) REAlITZACIÓ DE COBRAMENTS: posa de manifest la proporcló de cobraments que s'han 

efectuat en I'exereici relatius a drets pendents de cobrament de pressupostos ja tancats. 

Cobraments (16.663.707,96) 
100% 

Saldo inicial drets( +modificaeions i anul . laeions)(16.663.707,96) 

26. INFORMACJÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS 

l'apartat f) de la Nota 11 de les Normes d'elaboració deis comptes anuals (Tercera part, Comptes 

anuals, del PGCPAL) estableix els mínims d'informació sobre el cost de les activitats, que han de referir

se, almenys, per als serveis ¡ activitats que es financln amb t.xes o preus públics. 
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Conforme a la disposició transitoria tercera de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual 

s'aprova la IMNCL, aquesta Informació no resulta d'lncorporacló obligatoria a la memoria flns els 

comptes anuals que corresponguin a rexerclcl 2017, havent-se trlat aquesta opció. 

27.INDlCADORS DE GESTIÓ 

Resulten aplicables les conslderacions descrltes en la Nota anterior, havent-se optat per Incloure'ls en 

la memoria a partir deis comptes anuals de I'exercici 2017. 

28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Entre la data de tancament de I'exercicl I la de formulacló deis comptes anuals no s'han produ·it fets 

signlficatius que hagin d'lnformar-se o que hagln de donar lIoc a la Incorporació d'ajustaments en les 

xifres contlngudes en els comptes anuals. 

29. AL TRA INFORMACIÓ 

El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona en data 5 de maig de 2016 va aprovar un 

suplement de credit per fer front al pagament de les des peses de personal corresponents a I'execució 

de la sentencia 1001/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que obllgava al pagament 

consolidat de 1'1% de la massa salarial del 2007 i 2008 al personal adscrit a les condlcions de treball deis 

empleats públics de l' Ajuntament de Barcelona. En aquest acord s'autoritzava als Presidents deis 

Instituts Municipals a utilitzar com a fons de finan~ament pel pagament d'aquestes despeses el 

romanent de tresorerla disponible per a des peses generals de cada Instltut, sempre que hl hagués 

dlsponlbilitat pressupostaria. 

En base a aquest autorització, la Presidenta de l'lnstltut ha aprovat el flnan~ament d'un suplement de 

credlt al pressupost necessarl per a fer efectiva I'obligacló amb carrec al romanent de tresorerla de 

lliure dlsposicló, per import de 3.436.205,24 euros. 

Per a cobrlr aquest passiu rAjuntament de Barcelona mantenla al seu balan~, al tancament de I'exerclcl 

2015, una provisió que cobria I'estlmació economica del cost que pogués derivar-se de I'execució de la 

sentencia, tant per a la plantilla propia com de la d'altres entitats dependents del grup al que fossin 

aplicables les condiclons de treball deis empleats públlcs de l' Ajuntament. 
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Ajuntament 
de Barcelona 

CLAsslFICACIÓ : ECONOMICA 

conomic 

1 DES PESES DE PERSONAL 

2 DES PESES EN BENS CORRENTS I SERV 

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 

6 INVERSIONS REALS 

TOTALS 

Credit Inicial 

29.200.000,00 

58.480.000,00 
10.000.000,00 

20.000,00 

97.700.0.00,00 

EL GERENT DE L'IMss 

ESTAT LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DES PESES 

Exercici Corrent 
Per Capítols 

Retenció Despeses Obligacions 

Mofic. Credit Credit Definitiu Credit Compromeses Recon. Netes 

4.686.205,24 33.886.205,24 

18.000.341,00 76.480.341,00 

29.005.100,00 39.005.100,00 
0,00 20.000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

33.884.222,94 33.884.222,94 

76.310.987,86 75.444.029,86 
37.396.597,09 37.395.922,61 

0,00 0,00 

Pagaments 

33.884.222,94 

61.614.506,60 
30.897.885,27 

0,00 

51.691.646,24 149.3..91.646.,24 0,00 147 .591.807 ,~_!l 146:72A.17~,41. 12:6.~96.61'4,81 

/~ 

I N~RVENTORA ADJUNTA, 
I 

~ 

Institut Municipal de Serveis Socials 

Data: 31-12-2016 

Obligacions 

Pdts. Pagament 

0,00 

13.829.523,26 
6.498.037,34 

0,00 

20.327.560,60 

Remanent 

Credit 

1.982,30 

1.036.311,14 
1.609~77,39 

20.000,00 

2.66T.~70,83 
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CLA551FICACIÓ : ECONOMICA 

Economic 

3 TAXES I ALTRES INGRESSO 

4 TRANSFERENCIES CORREN 

5 INGRESSOS PATRIMONIAL 

8 ACTIUS FINANCERS 

TOTALS 

ESTAT LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

Exercici Corrent 
Per Capítols 

Drets 

Previsió Drets Drets Drets Reconeguts 

Previsió Inicial Modificacions Definitiva Reconeguts Anul.lats Cancelats Nets 

465.000,00 0,00 465.000,00 368.739,16 0,00 0,00 368.739,16 

97.224.659,00 48.255.441,00 145.480.100,00 145.989.887,69 0,00 0,00 145.989.887,69 

10.341,00 0,00 10.341,00 2.506,36 0,00 0,00 2.506,36 

0,00 3.436.205,24 3.436.205,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

97:700.000;00 51.691.64IU4 _1.49.3Q.1.646,24 1.46.361.13'3,21 'oJlo Q,OO 146.36]..133-,21 

EL GERENT DE L'IM55 

Jordi Sanche~ i Massip 

Institut Municipal de Serveis Socials 

Data: 31-12-2016 

Drets 
Pendents de Exces /Defecte 

Recaptació Neta Cobrament Previsió 

368.739,16 0,00 -96.260,84 

120.457.438,25 25.532.449,44 509.787,69 

2.506,36 0,00 -7.834,64 

0,00 0,00 -3.436.205,24 

120.828.683,77 25:532.449,44 -3.030.51·3j03 
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CLASSIFICACIÓ : ECONOMICA 

Econ. Descripció 

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

Exercicis Tancats 
Per Capítols 

Total Prescripcions 

Oblig.recon. a 1.1 Modif.i Anul. Oblig.Reconeg. Pagaments 

Institut Municipal de Serveis Socials 

Data: 31-12-2016 

Pagaments Obligacions 

Realitzats Pdt. Pagament 

2 DES PESES EN BENS CORRENTS I SER\I 8.607.694,74 
3.469.973,80 

0,00 8.607.694,74 
0,00 3.469.973,80 

0,00 8.607.694,74 
0,00 3.469.973,80 

0,00 
0,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 

I TOTALS 12.077 .668,54 0,00 12.077.668,54 0,00 12.077.668,54 0,00 

EL GERENT DE L'IMSS LA PREStQENT DE L'IMSS 

~ 
Jordi Sanchez i Massip Laia Ortiz i Castellvi 
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CLASSIFICACIÓ : ECONOMICA 

Economic Descripció 

4 TRANSFERENCIES CORREr 

Institut Municipal de Serveis Socials 
O 

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

Exercicis Tancats 

Drets Reconeg. a 1.1 

16.663.707,96 

Rectificacions 

Per Capítols 

Total Drets 

Reconeguts 

0,00 16.663.707,96 

Drets 

Drets Anul·lats Reconeguts Nets Recaptació Neta 

0,00 16.663.707,96 16.663.707,96 

Data: 31-12-2016 

Drets Pendents 

de Cobrament 

0,00 

I TOTALS 0,00 16.663.707,96 0,00 16.663 .707,9G o;()() t6.663.707,96 16.663.707,96 Q,ool 

EL GERENT DE L'IMSS LA PRESI I1> E1NT DE L'IMSS 

Jordi Sanchez i Massip 
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ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2016 

COMPONENTS 2016 2015 

1. (+) FONS L1QUIDS 456.829,30 1.436.446,59 

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 25.645.099,42 16.747.500,74 

(+) del Pressupost Corrent 25.532.449,44 16.663.707,9E 
(+) de Pressupostos Tancats 0,00 
(+) d'operacions no pressupostaries 112.649,98 83.792,78 

3.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 21.637.177,40 13.356.153,81 

(+) del Pressupost Corrent 20.327.560,6C 12.077.668,54 

(+) de Pressupostos Tancats 0,00 
(+) d'operacions no pressupostaries 1.309.616,80 1.278.485,27 

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 

4. (+) PARTIDES PENDENTS D'APLlCACIÓ 0,00 0,00 

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 

1.- Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3) 0,00 4.464.751,32 0,00 4.827.793,52 

11.- Saldos de dubtos cobrament 0,00 0,00 0,00 
111.- Exces finan~ament afectat 1.817.950,06 227.750,06 

IV.- Romanent de Tresoreria per a des peses 

generals (1 - 11 - 111) 0,00 2.646.801,26 0,00 4.600.043,46 

EL GERENT E L'IMSS 



Ajuntament 
de Barcelona 

Institut Municipal de Serveis Socials 

ESTAT LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2 016 

CONCEPTES 
Drets Reconeguts Obligacions Resultat 

Nets Rec. Netes Ajustos Pressupostari 

a) Operacions corrents 146.361.133,21 146.724.175,41 

b) Operacions de capital 

1. Total operacions no financeres (a+b) 146.361.133,21 146.724.175,41 

c) Actius financers 0,00 0,00 

d) Passius financers 0,00 0,00 

2. Actius financers (c+d) 0,00 0.00 

1. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1=1+2) 146.361.133,21 146.724.175,41 -363.042,20 

AJUSTOS: 

3. Despeses finan«;ades amb remanent de tresoreria 
per a despeses generals 3.436.205.24 

4. Desviacions de finan«;ament negatives de I'exercici 0.00 

5. Desviacions de finan«;ament positives de I'exercici 1.590.200.00 

1/. TOTAL AJUSTES (1/ = 3+4-5) 1.846.005,24 1.846.005,24 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+ 1/) 1.482.963,04 

EL GERENT DE L'IMSS 
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EXERClCI PRESSUPOSTARI : 2016 

Codí Sane 

1 CAIXABANK S.A. 
Compte Operatiu d'lngressos i Despeses 

2 CAIXABANK S.A. 
Compte Restringit de Bestretes 

3 CAIXABANK S.A. 
Compte Restringit de Recaptació 

4 CAIXABANK S.A. 

Compte Restringit de Pagaments a Justificar 
5 CAIXABANK S.A. 

Compte Restringit de Bestretes 

TOTALS COMPTES 

Jordi Sanchez i Massip 

Institut Municipal de Serveis Socials 

ESTAT EXISTENCIES DE CAIXA 

Data: 31-12-2016 

Com~ Saldo Inicial Carrees Abonaments Saldo Final 

2200035008 1.436.446,59 137.974.898,02 139.008.562,05 402.782,56 

2200035121 0,00 7.062.425,09 7.008.378,35 54.046,74 

2200035234 0,00 345.355,92 345.355,92 0,00 

2200037947 0,00 1.150.020,69 1.150.020,69 0,00 

0200089743 0,00 16.268.941,22 16.268.941,22 0,00 

1.436.446,59 162.801.640,94 163.781.258,23 456.829,30 

E L'IMSS 

Laia Ortiz i Castellvi 
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EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2016 

ECONOMICA OESCRIPCIÓ 

1 -- OESPESES PERSONAL (PER VINC.JURfOICA) 

TOTAL CAPfTOl 1 

ESTAT DEL ROMANENT DE CREDIl 
PRESSUPOST DE DESPESA. EXERCICI CORRENT 

ROMANENTS COMPROMESOS 

INCORPORABLES NO INCORPORABLES 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

2 -- OESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS (PER VINC.JURfOICA) 0,00 995.958,68 

TOTAL CAPITOl 2 0,00 995.958,68 

4 -- TRANSFERENCIES CORRENTS (PER VINCJURfDICA) 0,00 0,00 

TOTAL CAP[TOl 4 0,00 0,00 
6 __ INVERSIONS REALS (PER VINCJURíOICA) 0,00 0,00 

TOTAL CAP[TOl 6 0,00 0,00 

TOTALS 0,00 995.958,68 

El GERENT DE l'IMSS 

Institut Municipal de Serveis Socials 

Data: 31-12-2016 

ROMANENTS NO COMPROMESOS 

INCORPORABLES NO INCORPORABLES 

0,00 1.982,30 

0,00 1.982,30 

0,00 40.352,46 

0,00 40.352,46 

1.590.200,00 18.977,39 

1.590.200,00 18.977,39 

0,00 20.000,00 

0,00 20.000,00 

1.590.200,00 81.31~15 
-
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EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2016 

Aplic.ació Pressupostaria 

20200 - 0100 - 23151 

20202 - 0100 - 23151 

22699 - 0100 - 23151 

22701- 0100 - 23151 

22713 - 0100 - 23151 

22726 - 0100 - 23151 

22727 - 0100 - 23151 

22728 - 0100 - 23151 

22731- 0100 - 23151 

22799 - 0100 - 23151 

48009 - 0100 - 23151 

48901- 0100 - 23102 

ESTAT DELS COMPROMISOS DE DESPESA AMB CARREC A EXERCICIS FUTURS 

Descripdó Exerdd 2017 Exercici 2018 Exerdci 2019 

Arrendaments d'edificis i altres construccions 58.080,00 

Material informatic no inventariable 81.710,28 81.710,28 81.710,28 

Despeses compra serveis 371.387,14 154.744,64 

Serveis de Seguretat 181.173,30 181.173,30 

Mecanitzadó dades , validació PIA i Formacio 161.109,71 

Contractes Serveis Atenció Social - SAD 61. 757.994,87 

Contractes Serveis Atenció Sodal - .Apats socials 4.509.279,65 

Contractes pobresa energetica 1.790.296,15 1.491.913,46 

Contracte A peu de carrer i Ass.Jurídic a prof. 2.154.210,00 31.837,05 

Altres contractes de serveis locals 541.413,64 69.741,06 

Altres Transferendes Ajuts economics 3.378,67 

Transferencies a institucions sense anim lucre 47.222,00 

TOTALS 71.657.255,41 2.011.119,79 81.710,28 

EL GERENT DE L'IMSS 

Institut Municipal de Serveis Socials 
Serveis Generals 

Data: 31-12-2016 

Exerdci 2020 Exerc.successius 

74.901,09 

74.901,09 0,00 
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)IFlCACIONS DE CREDIl 
)ESPESA.EXERCICI CORRENT 

CLASSIFICACIÓ : ECONOMICA 

Econ. 
12001 
12100 
12101 

22699 
22701 
22726 
22727 
22799 

48001 
48002 
48003 
48004 
48006 
48007 
48901 

I 

I 

I 

P(ograma Oescripdó 
231 51 Retribucions basiques grup A2 funcionaris 
23151 Complement destí funcionaris 
23151 Complement específic funcionaris 

.~ 

ITotal capitol1 
23151 Despeses compra serveis 
23151 Serveis de Seguretat 
23151 Contracte Servei d'Atenció Domiciliaria 
23151 Contracte Apats Socials 
23151 Altres contractes de serveis locals 

ITotal capitol 2 
23151 Ajuts a famílies 
23151 Ajuts socials emergencia infants 
23151 Hotels i Pensions d'Afers Socials 
23151 Ajuts families monoparentals, dones grans. 
23151 Ajuts a families pobresa energetica 
23151 Ajuts a families paPI 
23151 Convenis Entitats Serveis Socials Basics 

I Total capitol4 
TOTALS 

Credit 

0.00 -. -
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 1 
0,00 

Ampliaclons 
0,00 
0,00 

0.00 .--
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0.00 
350.000,001 
350.000,00 

0,00 
0,00 

9.700.000J oo 
0,00 
0,00 

9.700.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0,00 10.050.000,00 

Incorporació 
Generació Credit 
MajorS Ingressos· 

2.000.000,00 
0,00 0,00 

-.-- - - -_ ._ - -,- -0.00 3.600.000.00 
0,00 0,00 
0,00 5.600.000,00 
0,00 1.000.000,00 
0,00 100.341,00 
0,00 5.100.000,00 
0,00. 1.250.000,00 
0,001 1.200.000,00 

0,001 8.650.341,00 
0,00 3.100.000,00 
0,00 22.530.000,00 

0.00 893.000,00 
0,001 2.325.000,00 
0,00 385.000,00 
0,00 300.000,00 
0,00 4.472.100,00 
0,00 34.005.100,00 

" " .-
1.500.000,00 
1.936.205.24 

0,00 
3.436.205,24 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
2.700.000.00 

0,00 
4.700.000,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

350.000,00 
350.000,00 

2.100.000,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

2.900.000,00 
5.000.000,00 

0,00 48.255.441,00 3.436.205,24 10.050.000,00 

EL GERENT DE L'IMSS 

Institut Municipal de Serveis Socials 

Data: 31-12-2016 

0,00 

0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0.00 ". 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

- .-
1.500.000,00 
2.836.205.24 

350.000,00 

4.686.205,241 
1.000.000,00 

100.341,00 
14.800.000,00 

1.250.000,00 
850.000,00 

18.000.341,00 
1.000.000,00 

22.530.000,00 
893.000,00 

2.325.000,00 
385.000,00 
300.000,00 

1.572.100,00 
29.005.100,00 
51.691.646,24 
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DESPESES AMB FINAN(;AMENT AFECTAT 
PRESSUPOST DE DESPESA.EXERCICI CORRENT 

Instltut Municipal de Servels Social. 

DESVIAClONS DE FINAN~MENT Data: 31-12-2016 

Codi de despesa Descripció 
Desviacions de I'exercici Desviacions acumulades 

Positives I Negatives Positives I Negatives 

5.015.01515.999 Ajuts socials emergencia infants 0,001 0,00 227.750,06] 0,00 
5.015.01516.001 Ajudes a famílies monoparentas, dones grans 1.590.200,00 0,00 1.590.200,00 

IfoTALS ·· - -- 1.590.200,001 0,001 1.817.950,061 0,001 

El GERENT DE L'IM55 
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Institut Municipal de Serveis Socials 

INTERVENCIÓ 

Informe de la liquidació del pressupost de I'exercici 2016 

1. NORMATIVA 0 ' APLlCACIÓ 

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris : 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marC(, que aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193). 

Reglament Pressupostari, aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 
a 105). 

Instrucció del M<;>del Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 

Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera, amb les modificacions introdu"ides per la Llei Organica 9/2013 de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 

Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 
senvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostaria en la seva aplicació a les 

r--r::::::::::::....e~ itats locals. 

de 27 de desembre, de racionalització sostenibilitat de 

L'artic 192.2 d~1 TRLRHL i I'article 90 del RP disposen que la liquidació deis 
p upostos deis Organismes Aut6noms, informada per la Intervenció, sera remesa a 
l'Ajuntament per a la seva aprovació per I'Alcalde. 

L'article 193.4 del TRLRHL també preveu que és reti compte al Consell Plenari 
Municipal, en la primera sessió que celebri, de la - liquidació de cadascun deis 
pressupostos que integren el Pressupost General, un cop realitzada la seva aprovació. 

2. MODlFICACIONS OE PRESSUPOST 

Durant I'any 2016 l'lnstitut de Serveis Socials ha realitzat les següents modificacions 
del pressupost: 

01/01/16 Pressupost inicial 97.700.000,00 € 
Suplement de. credit finan<;at amb romanents de tresoreria 3.436.205,24 € 
per a despeses generals 
Generació de credit 48.255.441.00 € 
Transferencia de credit (alta) 10.050.000,00 € 
Transferencia de credit (baixa) - 10.050:000,00 € 

31/12/16 Pressupost final 149.391.646,24 € 

Segons I'article 37.3 del RD 500/1990, els suplements de cradit s'aprovaran pel 
Consell Plenari de la Corporació a proposta del President de I'lnstitut. 

Informe IMSSB liq 20 16.docx 
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El Plenari del consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona en, data 05/05/2016 va 
aprovar un suplement de crédit per fer front al pagament de les despeses de personal 
corresponents a I'execució de la senténcia 1001/2015 del TSJC .que obligava al 
pagament consolidat de 1'1 % de la massa salarial del 2007 i 2008. En aquest acord 
s'autoritzava als Presidents deis Organismes Autónoms Munieipals a utilitzar com a 
fons de finan9ament pel pagament d'aquests despeses el romanent de tresoreria per a 
despeses generals de eada organisme, sempre que hi hagi dísponibilitat 
pressupostaria. S'ha cornprovat que, en base a aquestá autorització; el President de 
!'Institut ha aprovat el finan9ament del suplement de crédit amb carrec al seu romanent 
de tresoreria. 

Segons els articles 40.2 i 43.2 del RD 500/1990, en les bases d'exeCució del 
pressupost es regulara la tramitació deis expedients de transferéncies i generacions de 
crédit. La base d'execució quartá del pressupost de !'Institut per,a !'any 2016 estableix 
que, tret deis crédits extraordinaris i els suplements de crédit, que s'aprovaran pel 
Consell Plenari, la resta de modificacions de erédit que exeedeixin un 5% deis 
recursos ordinaris seran aprovades pel President, i se'n donara coinpte al Consell 
Rector. La restá de modifieacions que no excedeixin aquest percentatge . seran 
aprovades pel Gerent. 

Es comprova que les dues generacion's de créditi la transferéncia de crédit que 
. supera'ven el 5% deis recursos ordinaris, han estat aprovades per la Presidenta, i que 

les generacions i transferéncies de crédit inferiors al 5% deis recursos ordinaris, han 
estat aprovades pel Gerent. 

3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 

El grau de realització del Pressupost a 31 de desembre ha estat el següent: 

C.a:prtDI F1I~si0' Pr6v,I'sM 'Al OretS' Ae'Gs:ptat ro J1Iefi'llife:liI1! 
flilletá'l'f1t.) dDtj)~ I ~IIAl (121 2l li~lliI~af6 ~~ 3~ I t¡pIIflll' '(I4h 41.3 ~Gbral'iReJilt «S,) 

Operacions corrents 
3. Taxes i altres ingressos 465.000,00 465.000,00 100,0 368.739,16 79,3 368.739,16 100,0 0,00 
4. Transf. corrents 97.224.659,00 145.480.100,00 149,6 145.~89.887,69 100,4 120.457.438,25 82,5 25.532.449,44 
5. Ingressos patrimonials 10.341,00 10.341 ,00 100,0 2.506,36 24,2 2.506,36 100,0 0,00 
Opa'racions de capital 
7. Transf. de capital 
8. Actius financers 0,00 3.436.205,24 0,00 0,00 0,00 

'l!Qm4<L ~N~IRiesS'.c¡¡.s 9R!. :7Ia~G,'0:Gi,0:G 1l4'9l.<3.'9):1J,'6t4'6,\a 1~~9J 114:6,36111.1 3.3,21 ~fM 1'2'0 8~ 6~'i!1 U~ .H.6:3~,4419.4'4 

€ap.!tol Credits C~ , ,s, % Oblfgae:llJrls, P'agameJllt$ % Pendent 
IliIit>i:alSJ ~1) <!.Iefinf~los (~ 2111 metes (13J)) 3~ n:Gt.Utllls (i4~ 411.0 ~a~ament(~ 

Operaclons corrents 
1. Despeses de personal 29.200.000,00 33.886.205,24 116,0 33.884.222 ,94 100,0 33.884.222,94 100,0 0,00 
2. Despeses béns i serv 58.480.000,00 76.480.341 ,00 130,8 75.444.029,86 98,6 61 .614.506,60 81 ,7 13.829.523,26 

13. Despeses financeres 0,00 
4. Transf. corrents 10.000.000,00 39.005.100,00 390,1 37.395.922,61 95,9 30 .897.8~5 ,27 82,6 6.498.037,34 
Operacions de capital 
6. Inversions reals 20.000,00 20.000,00 100,0 0,0 0,00 
7. Transf. de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0o_. 

1I'O¡¡r~L m:IESPES'ES 9J1i .710:a~O:0:0J, ,0:G 1IJ49~39'11.8'4:6,2IG ~&2;,9 141S\7r.'2~ 1116Vfl1 \J.8~ 12'~,l8,6,6J14\ 8l1I ~ 2D1.3~ .• 5.6l'l 60J 

lnfonne IMSSB liq 20 16 docx 2 
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En relació al pressupost d'ingressos es comprova que s'han liquidat drets per un 
98% de la previsió definitiva, deis quals se n'ha recaptat un 82,6%. 

- ' Pel que fa al pressupost de despeses, s'han reconegut obligacions per un 98,2% 
deis crédits definitius, de les quals se n'ha pagat .un 86,1%. 

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Aquest estat ens informa del superavit o déficit de finangament, és a dir, la capacitat o 
necessitat de finangament de I'ens generada per les operacions pressupostaries de 
I'exercici. 

Capitol 

3. Taxes i altres ingressos 
4. Transf. corrents 
5. Ingressos patrimonials 
7. Transf. de capital 

TOTAL INGRESSOS 

Capitol 

· Despeses de personal 
· Despeses béns i serv 

qr-~"f==::::::::=~Despeses financeres 
4. Transf. corrents 
6. Inversions reals 

· Transf. de capital 

TOTAL DESPESES 

2016 
Import % 

368.739,16 0,3 
145.989.887,69 99,7 

2.506,36 0,0 
0,00 0,0 

146.361.133,21 100,00 

2016 
Import % 

33.884.222,94 23,1 
75.444.029,86 51,4 

0,00 0,0 
37.395.922,61 25,5 

0,00 0,0 
0,00 0,0 

146.724.175,41 100,00 

2015 
Impo('t % Diferencia % 

439.269,82 0,4 -70.530,66 -16,1 
11 6.441 .718,06 99,6 29.548.169,63 25,4 

30.653,00 0.0 -28.146,64 -91,8 
0,00 0,0 0,00 

116.911.640,88 100,00 29.449.492,33 25,2 

2015 
Import % Diferencia % 

29.559.745,32 25 ,5 4.324.477,62 14,6 
61 .739.389,41 53,3 13.704.640,45 22,2 

0,00 0,0 0,00 
24.561 .564,03 21,2 12.834.358,58 52,3 

3.240,38 0,0 -3.240,38 -100,0 
0,00 0,0 0,00 

115.863.939,14 100,00 30.860.236,27 26,6 

Descripcl6 ¡¡)I'ets 0bllg~cions Resuftat' RP Diferencia 
recQneguts recQneglildes p~essupostari 20~5 

Operacions corrents 146.361 .133,21 146.724,175,41 - 363.042 ,20 1.050.942 ,12 
Altres operacions no financeres - - - - 3.240 ,38 
Total operacions no financeres 146.361.133,21 146.724.175,41 - 363.042,20 1.047.701,74 
Acitus financers - -
Passius financers - -
Total operacions financeres - - - -
Resultat pressupostari 146.361.133,21 146.724.175,41 - 363.042,20 1.047.701 ,74 
.6ijustaments 
Crédits finan<;:ats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 3.436.205,24 
Desviacions de finan<;:ament negatives 
Desviacions de finan<;:ament positives 1.590.200,00 227.750,06 
Total ajustaments 1.846.005,24 - 227.750,06 
Resultat pressup.ostari ajustat 1.482,963,04' 8~ 19.951,68 

Els ingressos de l'lnstitut provenen gairebé en al seva totalitat de les transferéncies 
corrents de l'Ajuntament de Barcelona (99,7%). 

loronne IMSSB liq 20 16 don 
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l'activitat principal de I'IMSSB és la prestació deis serveis socials de 
responsabilitat municipal adre<;ats a la ciutadania. Aquest serveis es presten 
majoritariament a traves de contractació externa, per la qual cosa el capitol 2 del 
pressupost de despeses representa el 51,4% de la des pesa total, mentre que la 
despesa de personal suposa el 23,1%. 

En relació a I'exercici anterior, es comprova que els drets reconeguts s'han 
incrementat un 25,2%, i les obligacions reconegudes en un 26,6%, disminuint el 
resultat pressupostari abans d'ajustos del 2015, que en aquest exercici 2016 
resulta ser negatiu en ' 363.042,20 €. Després d'ajustaments, el resultat 
pressupostari de I'exercici és de supen3vit per 1.482.963,04 €. 

S'observa que la variació del capitol 1 de despeses de personal dE! I'exercici 2016 
en relació a I'exercici 2015 ha estat d'un augment del 14,6%. Segons informe de la 
Cap del departament de recursos humans de l'lnstitut de data 31 de gener de 
2017, aquesta variació es deu principalment a "el cost d'aplícació de la sentencia 
1001/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (que determina 
l'increment consolidat del 1% de la massa salarial del 2007 i 2008, i I'abonament 
deIs endarreriments corresponents .. .) .i /'efecte de /'increment de la plantilla de 
/'Institut ... ". 
l'lnstitut justifica la contractació de nou personal en base a I'acord de la Comissió 
de Govern de data 21 d'abril de 2016,-en que es declara coni a prioritari i afecte al 
funcionament del serveis públics' essencials de l'Ajuntament de Barcelona i deis 
seus organismes autónoms, I'ambit de cobertura de necessitats urgents i 
inajornables mitjan<;ant el nomenament de funcionaris interins i persona, laboral 
temporal. ' 

Pel que fa a les desviacions de finan<;ament afectat, la comptabilització de 
despeses i ingressos deis diferents projectes amb finan<;ament afectat no es 
realitza amb la imputació de les mateixes a un codi especific, tal i com preveu la 
regla 26 de la ICAl, i per tant el seguiment i control de les des peses amb 
finanC{ament afectat es realitza de forma manual. 

Es recorda que, tal i com es va posar de manifest en I'informe d'lntervenció de les 
generacions de crédit, en el cas de les despeses amb finan<;ament afectat s'ha de 
portar, de conformitat amb el que preveu la regla 27 i següents de l'Ordre de 20 de 
setembre de 2013, un seguiment i control a través del sistema comptable de les 
despeses i deis ingressos que les financen . . 

5. AVALUACIÓ DEL COMPLlMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILlTAT PRESSUPOSTARIA 

Pel que fa al compliment del objectiu d'estabilitat i de la regla de despesa previstos als 
articles11 i 12 de la Llei Organica 2/2012, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera, seran objecte d'analisi a I'informe de la Intervenció General de I'Ajuntament 
de Barcelona relatiu a I'aprovació de la liquidació del Pressupost general de la 
corporació, on es presentara en termes consolidats d'acord amb els criteris SEC de 
comptabilitat nacional. 

I"roome IMSS B liq 2016.docx 4 



• 

Ajuntament 
de Barcelona 

6. ROMANENT DE TRESORERIA 

INTERVENCIÓ 

El romanent de tresoreria és un estat que mostra la liquiditat financera de I'entitat, amb 
una transcendencia financera ilegal. 

ROMANENT DE TRESORERIA ANY 2016 ANY 2015 "/o 

Fons líquids 456.829,30 1.436.446,59 -68,20% 

Drets pendents de cobrament 25.645.099,42 16.747.500,74 53,13"/0 
(+) del pressupost corrent 25.532.449,44 16.663.707,96 53,22% 
(+) de pressupostos tancats 0,00 0,00 
(+) d'operacions no pressupostaries 112.649,98 83.792,78 34,44% 

Obligacions pendents de pagament . 21.637.177,40 13.356.153,81 62,00% 
(+) del pressupost corrent 20.327.560,60 12.077 .668,54 68,31% 
(+) de pressupostos tancats 0,00 0,00 
(+) d'operacions no pressupostaries 1.309.616,80 1.278.485,27 2,44% 

Partides pendents d'aplicació 0,00 0,00 
(-) cobraments fets pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00 
(+) pag o realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00 

Romanent de tresoreria total 4.464.751,32 4.827.793,52 -7,52"/0 

(-) Saldos de dubtós cobrament 0,00 0,00 
(-) Excés de finan<;ament afectat 1.817.950,06 227.750,06 698,22% 

Romanent de tresoreria per a des peses generals 2.646.801,26 4.600.043,46 -42,46% 

O'acord amb la Llei organlca 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i 
sostenibilitat financera , el destí del romanent de tresoreria vindra condicionat per 
I'import de la capacitat de finan<;ament del conjunt de les entitats que consoliden amb 
I'Ajuntament de Barcelona a efectes del compliment del principi d'estabilitat 
pressupostaria , per tant aquesta Intervenció considera que no es pot utilitzar el 
romanent de tresoreria per a des peses generals sense que previament s'hagi 
determinat la capacitat financera de tot el , grup municipal i I'órgan competent de 
l'Ajuntament de Barcelona autoritzi la seva aplicació. 

Segons dades facilitades per l'lnstitut, I'excés de finan<;ament afectat s'ha produ"lt en 
els projectes següents: 

Projectes Import 
S.015.01515.001 Ajuts socials emergencia infants 227.750,06 
S.015.01516.001 Ajudes a' fam ílies monoparentals, dones grans 1.590.200,00 
Excés de finan~ament 1.817.950,06 

6.1. Deutors pressupostaris pendents de cobrament 

L'import pendent de cobrament a final de I'exercici és de 25.532.449,44 €, i correspon 
únicament a l'Ajuntament de Barcelona. S'ha comprovat que aquest import coincideix 
amb el pendent depagament a I'lnstitut que figura en la comptabilitat de I'Ajuntament. 

6.2. Creditors pressupostaris pendents de pagament 

L'import pendent de pagament a final d'exercici és de 20.327.560,60 €, i correspon a 
obligacions reconegudes durant I'exercici 2016. Es comprova que aquest import 
coincideix amb el total pendent de pagar que consta a la relació de creditors obtinguda 
del sistema comptable. 
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INTERVENCIÓ 

S'ha comprovat que en data 7 de febrer de 2017 resten pendents de pagar per 
obligacions comptabilitzades I'any 2016 un total de 3.332.067,80 euros, tates elles del 
capítol 4 del pressupost de des peses corresponents a ajuts a infants i famílies. 

7. ROMANENTS DE CREDIT 

Els romanents de crédit de I'exercici que es licjuida són els saldos deis crédits definitius 
no afectats al compliment d'obligacions reconegudes. 

Els compasen: 

- Els saldos de disposicions 
- Els saldos d'autoritzacions 
- Els saldos de crédit 

Total 

867.632,48 € 
129.000,65 € 

1.670.837,70 € 

2.667.470,83 € 

Els romanents de crédits que emparin projectes finan<;:ats amb ingressos afectats 
hauran d'incorporar-se obligat6riament, excepte si es désisteix total o parcialment 
d'iniciar o continuar I'execució de la despesa (art. 182.3 del TRLRHL). 

L'lnstitut propasa la incorporaci6 de romanents de crédit finan~ats amb romanent de 
tresoreria afectat, per un import de 1.590.200 euros, a la partida 48004 del pressupost 
de despeses de I'exercici 2017. 
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