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INFORME D' AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMES PER UN AUDITORINDEPENDENT 

Al Patronat de la Pundació Caries Pi i Sunyer, d ' Estudis Autonómics i Locals, 
per encarrec de 1' Aj untament de Barcelona, 

Opinió 

Hem auditat els comptes anua ls de la Fundació Caries Pi i Sunyer, d ' Estudis Autonómics i Locals (la Fundació), 
que compren en e l balan~ a 31 de desembre de 2017, el compte de resu ltats, l'estat de can vis en el patrimoni net, 
1 'estat de flux os d ' e fectiu i la memoria cOJTesponents a 1 'exercici fi nal itzat en aquesta data. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots e ls aspectes significat ius , la imatge fide l 
de l patrimoni i de la situació financera de la Fundació a 3 1 de desembre de 20 17, aix í com deis seus resultats 
corTesponents a l'exercíci fina litzat en aquesta data, de con formitat amb el marc normatiu d' informació financera 
que resulta d 'apl icació (que s' identifica a la nota 2. 1 de la memoria) i, en part icular, amb els principis i criteris 
comptables que hi estiguin continguts. 

Fo nament d e l' opinió 

Hem dut a terme la nostra auditoría de con formi tat amb la normativa reguladora de l' activitat d ' auditoria de 
comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabi litats d 'acord amb aquestes normes es descriuen més endavant 
en la secció Responsabilitats de ! 'auditor en relació amb /'auditoría deis comptes anuals del nostre informe. 

Som independents de la Fundació de conformitat amb e ls requeriments d'etica, inclosos els d' independencia, que 
són aplicables a la nostra auditoría deis comptes anuals a Espanya segons a lió que exigeix la normativa 
reguladora de l 'activitat d ' auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis d iferents a ls de 
!'auditoría de comptes ni hi han conconegut situac ions o c ircumst[mcies que, d'acord amb allo que estableix 
l'esmentada normativa reguladora, hagin afectat la necessaria independencia de manera que s 'hagi vist 
compromesa. 

Cons iderem que !'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporc iona una base suficient i adequada per a la 
nostra opin ió. 

Aspectes més rellevants de l'a uditoria 

Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre j udic i professiona l, han estat 
considerats com e ls r iscos d ' incorrecció material més signi ficatius en la nostra auditoría deis comptes anuals del 
període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra aud itoría deis comptes anua ls en el seu 
conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat sobre aquests 
riscos. 

Hem determina! que no existe ixen riscos significatius en l'auditoria que s'hagin de 
informe. 
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Responsabili ta ts deis patrons en relació amb els co mptcs an uals 

Els patrons són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la imatge frde l del 
patrimoni, de la situació financera i deis resultats de la Fundació, de conformitat amb el marc normatiu 
d'infonnació financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre 
la preparació de comptes anuals lliures d' incorrecció material, a causa de frau o error. 

En la preparació deis comptes anuals, els patrons són responsables de la valoració de la capacitar de la Fundació 
per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons cotTespongui, les qUestions relacionades amb 
enti tat en funcionament i utilitzant el principi comptable d'entitat en funcionament excepte si els patrons tenen la 
intenció de liquidar la Fundació o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista. 

Responsabilitats de !'auditor en relació amb !'auditoría deis comptes anuals 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lli ures 
d' incorrecció material, a causa de fi·au o error, i emetre un informe d'auditoria que conté la nostra opin ió. 

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat pero no garanteix que una auditoría realitzada de confonnitat amb 
la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció 
material quan existeixi. Les incorreccions poden ser degudes a frau o error i es consideren materials si, 
individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions económiques 
que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 

Com a pat1 d'una auditoría de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes a 
Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tota 
!'auditoría. També: 

• ldcntifiquem i valorem els riscos d' incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau o error, 
dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidencia 
d'auditoria suticient i adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una 
incorrecció material a causa de tl·au és més elevat que en el cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja 
que el frau pot implicar co l·lusió, falsi ficació, omissions deliberades, man ifestacions intencionadament 
errónies, o 1 'elusió del control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a 1 'auditoría amb la finalitat de dissenyar procediments 
d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstancies, i no amb la fina litat d'expressar una opinió 
sobre !'eficacia del control intern de l'entitat. 

• Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades la raonabilitat de les estimacions 

• 

• 

comptables i la corresponent informació revelada pel s patrons. 

Concloem sobre si és adequada la utilització, per part deis patrons, del principi comptable d'entitat en 
funcionament i, basant-nos en !'evidencia d'auditoria obtinguda, concloern sobre si existeix o no una 
incertcsa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la 
capacitat de la Fundació per continuar com a entitat en func ionament. Si concloem que existeix una incertesa 
material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la conesponent infonnació 
revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió 
modificada. Les nostres conclusions es basen en !'evidencia d'auditoria obtinguda fins a la data de nostTe 
informe d'auditoria. No obstant aixó, fets o condicions futurs poden ser la causa que la Fund · · eixi de ser 
una entitat en funcionament. ~\t.ll ll 
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Avaluem la presentació global, l'esn·uctura i el contingut deis compres anuals, inclo , i~rew. da, 
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Ens comuniquem amb els patrons de l'entitat en relac ió amb, entre altres qUestions, l'abast i el moment de 
realització de l' auditoria planificats i les troballes significatives de l'auditoria, així com qualsevol deficiencia 
significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l' auditoria. 

Entre els riscos que han estat objecte de comunicac ió als patrons de l'entitat, detenninem els que han estat de la 
major significativitat en l'auditoria deis compres anuals del període actual i que són, en conseqUencia, els riscos 
considerats més significatius. 

Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria llevar que les dispos icions legals o reglamentaries 
prohibeixin revelar públicament la qliestió. 

Barcelona, 30 de maig d 2018 

Any 2018 Núm. 20/18/00014 
IMPORT COL·LEGIAL: 96,00 EUR 

........................... 
Informe d'auditoria de comptts subjecte 

a la normativa d'audltorla de compt~ 
espanyola o Internacional ........................... 



FUNDACIÓ CARLES Pll SUNYER, D'ESTUDIS 
AUTONÓMICS 1 LOCALS 
Comptes Anuals al 31 de desembre de 2017 



BALAN(: CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017 1 2016 DE LA 
FUNDACIÓ CARLES PI 1 SUNYER, D'ESTUDIS AUTONÓMICS 1 LOCALS 

A C TIU 

A. ACTIU NO CORRENT 

l. lm mobilitzat intangible 

2. Aplicacions inforrm'ttiques 

11. Immobil itzacions materia l 

3. Mobiliari i equips per a processaments d' informació 

Ill. lnversions immobiliaries 

l. Terrenys i béns naturals 

2. Construccions 

B. ACTIU CORRENT 

ll. Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats 

3. Deutors, entitats del grup, associades i altres part 
vinculades 

4. Altres deutors 

7. Altres credits amb les Administracions Públiques 

V. lnversions financeres a curt termini 

4. Altres actius financers 

V. Periodificacions a curt termini 

VII. Efectiu i a ltres actius líquids equivalents 

l. Tresoreria 

TOTAL ACTJU (A + B ) 

Notes de la 
Memoria 

5 

6 

7 

10 i 21 

10 

13 

10 

10 

71.469,36 

4.466,22 

4.466,22 

6.645,63 

6.645,63 

60.357,51 

12.020,24 

48.337,27 

901.100,85 

109.676,16 

88.845,04 

16.959,73 

3.871,39 

0,00 

0,00 

1.774,50 

789.650,19 

789.650,19 

972.570,21 

Les Notes l a 25 de la memoria formen part integrant del balan~ a 3 1 de desembre de 20 17. 

Angel Garcia Fontanet 
Presiden! 

81.444,00 

9.950,41 

9.950,41 

8.848,19 

8.848,19 

62.645,40 

12.020,24 

50.625,16 

841.079,09 

115.052,79 

9 1.883,06 

19.394,86 

3.774,87 

700.532,28 

700.532,28 

5.000,00 

20.494,02 

20.494,02 

922.523,09 

Secretari 
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BALAN<; CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017 12016 DE LA 
FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER, D'ESTUDIS AUTONÓMICS I LOCALS 

P ASS I U 
Notes de la 

31/12/17 3 1/12/16 
Memoria 

A. PA TRIMONI NET 864.880,00 857.190,08 

A-1) Fons Propis 11 864.880,00 857.190,08 

l . Fons dotaciona ls o fons socials 1.467.466,02 1.467.466,02 

l. Fons dotacionals o fons socials 1.467.466,02 1.467.466,02 

111. Excedents d ' exercicis an teriors -610.275,94 -611.626,05 

2. Excedents negatius d' exercicis anteriors -6 10.275,94 -6 1 1 .626,05 

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 7.689,92 1.350,11 

c. PASSJU CORRENT 107.690,21 65.333,01 

11. Deutes a crut termini 10 5,20 5,20 

3. Al tres deutes a curt termini 5,20 5,20 

IV. Creditors per activitats i a ltres comptes a pagar 105.079,01 50.927,81 

2. Creditors varis 10 50.996,12 14.708,65 

3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 10 9.224,07 8.2 13, 13 

4. 
Passius per impost con·ent i al tres deutes amb les 

13 44.858,82 28.006,03 
Administracions Públiques 

VI. Periodificacions 2.606,00 14.400,00 

TOTAL PATRIMONI NET 1 PASSTU (A+ B + C) 971.570,11 922.523,09 

Les Notes l a 25 de la memoria formen part integrant del balan~ a 3 1 de desembre de 20 17. 

Angel Garcia Fontanet 
President 

Angel Garcia Fontanet 
President 

Secretari 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari 
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COMPTE DE RESULTATS CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017 1 2016 
DE LA FUNDACIÓ CARLES PI 1 SUNYER, D'ESTUDIS AUTONÓMICS 

1 LOCALS 

COMPTE DE RESULTATS 
Notes de la 

31/12/16 31 /12/16 
Memoria 

l. lngressos per les activitats 642.661,08 568.603,77 

a) Vendes i prestacions de serveis 160.767,84 77.883,77 

t) 
Altres subvencions, donacions i llegats incorporats 
al resultat de l'exercici 12 48 1.893,24 490.720,00 

6. Altres ingressos de les activitats 7 19.754,70 19.620,15 

a) Jngressos per arrendaments 19.754.70 19.620,15 

7. Despeses de personal 14 -421.708,29 -408.910,12 

a) Sous, salaris i assimilats -331.982, 19 -3 12. 160,53 

b) Carregues socials -89.726, 10 -96.749,59 

8. Altres despeses d'explotació -221.109,75 -164.884,94 

a) Serveis exteriors -200.234, 1 o -142.4 17,46 

a2) Arrendaments i canons - 15.401,92 - 16.552,27 

a3) Reparacions i conservació - 13.036,27 - 14.589,20 

a4) Serveis professionals independents -99.057,86 -51.669,90 

a6) Primes d'assegurances -1.744,84 -1.668,82 

a7) Serveis bancaris -347.50 -403, 12 

a8) Publ icitat, propaganda i relacions públiques - 19.354,58 -4.806.95 

a9) S u bm in istraments -1 8.078,02 -17.340,36 

a l O) Altres serveis -33.213, 11 -35.386,84 

b) Tributs -20.875,65 -22.467,48 

9. Amortització de l'immobilitzat 5,6 i 7 -11 .964,64 -13.804,45 

Altres resultats -31,82 0,00 

1) RESTULTAT D'EXPLOTACJÓ 7.601,28 624,41 

13. lngressos financers 88,64 210,01 

15. Variació Valor Raonable en instruments financers 0,00 515,69 

ll) RESULTAT FINANCER 88,64 725,70 

lll) RESUL TAT ABANS D'IMPOSTOS ( 1 + ll) 7.689,92 1.350,11 

19. 1m post sobre beneficis 0,00 0,00 

lV) RESULTAT DE L'EXERCICI (ID+ 19) 7.689,92 1.350,11 

art integrant del compte de resultats de 1' exercici 201 7. 

Angel Garcia Fontanet 
President 

G~'" R"izPena 
Secretari 
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017 i 2016 DE LA 

FUNDACIÓ CARLES PI 1 SUNYER, D'ESTUDIS AUTONÓMICS 1 LOCALS 

Notes de 
la 31112/17 31/12/16 

Memoria 

A) ResultBt del compte de resultats 7.689,92 1.350,11 
lngressos i despeses imputats directament en el patrimoni 
net 

l. Per valoració d ' instruments financers 

11 . Per cobertures de fixos d 'efectiu 

lll . Subvencions, donacions i llegats rebuts 

IV. 
Per guanys i perdues actuaríais i a ltres 
ajustaments 

V. Efecte impositiu 

VI. 
Actius no corrents i passius vinculats, 
mantinguts per a la venda 

B) 
Total iogressos i despeses imputats directBmeot en el 
patrimooi oet (l+ll+ID+IV+V+VI) 

0,00 0,00 

Transferencia al compte de resultats 

VII. Per valoració d' instruments financers 

VIII. Per cobertures de fixos d'efectiu 

IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 

X. Efecte impositiu 

XI. 
Actius no corrents i passius vinculats, 
manting uts per a la venda 

C) 
Total transfereocies al compte de resultats 
(Vll+VIII+IX +X+ XI) 0,00 0,00 

TOTAL D'INGRESOS 1 DESPESES RECONEG UTS 
(A+B+C) 7.689,92 1.350,11 

Les Notes 1 a 25 de la memoria formen part integrant de l'estat de canvis en el pat:rimoni net de l'exercici 
2017. 

Angel Garcia Fontanet 
President 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari 
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017 1 2016 DE LA 

FUNDACIÓ CARLES PI 1 SUNYER, D'ESTUDIS AUTONÓMICS 1 LOCALS 

1 ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 1 

A. SALDO, FINAL DE L' ANY 2015 

l. Ajustaments per canvis de criteri 3 1/12/ 15 i anteriors 

11. Ajustaments per errors 3 1/ 12114 i anteriors 

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2016 

l. lngressos i despeses reconeguts 

111. Altres variacions del patrimoni net 

C. SALDO, FINAL DE L' ANY 2016 

l. Ajustaments per canvis de criteri 31 /12/ 16 i anteriors 

11. Ajustaments per errors 31 112/ 16 i anteriors 

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017 

l. lngressos i despe«P.<: rP.coneguts 

III . ~ariacions del patrimoni net 

~SALDO, FINAL DE L'ANY 2017 

Angel Garcia Fontanet 
President 

·t integrant de l' es 

~ 

g:.;.~ • 

Fons Excedents 

Total 

1.467.466,02 

1.467.466,02 

1.467.466,02 

1.467.466,02 

1.467.466,02 

':" .... -

Pendents de exercicis 

desemborsar anteriors 

-609.937,48 

-609.937,48 

-1 .688,57 

-611.626,05 

-611.626,05 

1.350, 11 

-610.275,94 

~ 
Guerau Ruiz Pena 

Secretari 

Excedent de 
l'exercici 

TOTAL 

-1.688,57 855.839,97 

0,00 

0,00 

-1.688,57 855.839,97 

1.350, 11 1.350,11 

1.688,57 0,00 

1.350,11 857.190,08 

0,00 

0,00 
1 

1.350,11 857.190,08 

7.689,92 7.689,92 

-1.350, 11 0,00 

7.689,92 864.880,00 
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ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 
CORRESPONENT A L'EXERCICI 201712016 DE LA 

FUNDACIÓ CARLES PI 1 SUNYER, D'ESTUDIS AUTONÓMICS 1 LOCALS 

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIO 3 1/12/ 17 31/12/ 16 

Resultat de l'exercici abans d'impostos 7.689,92 1.350,00 

Ajustaments del resultat: 11.876,00 13.594,44 

Amortització de immobilitzat (+) 11.964.64 13.804.45 

lngressos financers (-) -88,64 -210,01 

Canvis en el capital corrent 50.959,33 -24.096,05 

Deutors i al tres comptes a cobrar ( +/-) 5.376.63 -27.684,3 1 

Creditors i al tres comptes a pagar ( +/-) 54.151.20 -5.811.74 

Altres actius i passius corrents -8.568,50 9.400.00 

Altres flu xos d*efectiu de les activitats d'explotació 88,64 210,01 

Cobrarnents d'interessos (+) 88,64 210,01 

Fluxos d'efectiu de les activitats d' explotació 70.613,89 -8.941,60 

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LAS ACTIVIDADES D'lNVERSIÓ 

Pagaments per inversions -1.990,00 -158.387,18 

hnmobilitzat intangible 0,00 -3.960,00 

lmmobilitzat material -1.990,00 -1 .394.90 

Altres actius financers 0,00 -153 .032,28 

Cobraments per desinversions 700.532,28 0,00 

Altres actius financers 700.532,28 0,00 

Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió 698.542,28 -158.387,18 

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVTTATS DE FINAN<;:AMENT 

Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 0,00 0,00 

Subvencions, donacions y llegats rebuts (+) 0,00 0,00 

Fluxos d'efectiu de les activitats de finan~ament 0,00 0,00 

AUGMENTS/DISMINlJCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS 769.156,17 -167.328,78 

Efectiu o equiva1ents al comen¡,:arnent de l'exercici 20.494,02 187.822,69 

Efectiu o e~ents al final de l'exercici 789.650.19 20.494.02 

es Notes 1 a 25 de la memoria en part integrant de 1' estat de flux os d' efectiu de 1' exercici 2017. 

. 

Angel Garcia Fontanet 
President 



MEMORIA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017 
DE LA GESTIÓ ECONÓMICA ID' ACTIVITATS DE LA 

FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER, D'ESTUDIS AUTONÓMICS 1 LOCALS 

1-. Activitat de l'Entitat 

La Fundació Caries Pi i Sunyer, d'estudis autonomics i locals es va constituir com a tal el 29 d'abril de 
1986. 

El seu objecte és : 
La promoció i el foment de l'estudi i investigació científica pel principi i dret a l'autonomia que 
les lleis vigents declaren i reconeixen a les nacionalitats, regions i entitats locals, i la concreció 
d' aquella problematica en les condicions globals de Catalunya des de les se ves perspectives 
jurídiques, polítiques, economiques, socials i culturals. 

La Fundació no ha atorgat cap ajut duran! l' exercici 2017. 

Els convenis de col·laboració vigents durant l'exercici 2017 que afecten a resultats són el següents: 

INSTITUCIO DATA OBJECTE DURACIO lmport 2.017 

Sindic de Greuges de 
02/01/2017 Transparencia 2017 31.150,00 31 .150,00 

Catalunya 

Ajuntament de Projecte de recerca sobre experiéncies 

Barcelona 10/05/2017 innovadores en politiques municipals- 2017 17.500,00 17.500,00 
BENCHMARKING 

lnstitut de Cultura. Servei de cens deis immobles de la 
Ajuntament de 30/05/2017 ciutat de Barcelona afectats pels 2017 7.326,00 7.326,00 
Barcelona bombardejos de la guerra civil 

Federació de Municipis Desenvolupament, manteniment i 

de Catalunya 06/06/2017 actualització del Banc de Bones 2017 17.200,00 17.200,00 
Practiques deis governs locals 

Federació de Municipis 
06/06/2017 Realització de la memória anual de 2017/2018 2.066,12 o de Catalunya l'entitat de l'exercici 2017 

Acord de cessió d'ús de dades del 
sen se 

Universitat de Lleida 12/06/2017 2017 efectes 
Panel de Polftiques Públiques locals 

económics 

Estudi sobre l'abast de les 
Ajuntament de 

13/06/2017 
remunicipalitzacions en els municipis 

2017 11 .260,00 11.260,00 Barcelona de més de 50.000 habitants de I'Estat 
espanyol 

Aj~ 13/06/2017 Informe sobre el financ;:ament de les 2017 17.982,55 17.982,55 Barcelona grans ciutats al món 
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Informe sobre determinades qüestions 

AMB 26/06/2017 jurídiques en relació amb el Programa 2017 13.500,00 13.500,00 
Metropolita de Gestió de Residus 
Municipals 

Ajuntament de 
20/07/2017 

Després de la Guerra: Cultura i 2017/2018 17.091,80 6.951 ,20 
Barcelona Franquisme a Barcelona 

Federació Municipis De 24/07/2017 Actualització deis Criteris d'Avaluació 2017 10.000,00 2.100,00 
Catalunya del Banc de bones practiques 

Realització de les sessions de treball 
sobre l'estudi de mesures normatives 

Ajuntament de 22/09/2017 adre9ades a l'impuls de l'habitatge 2017- 11.000,00 8.394,00 
Barcelona assequible a la ciutat de Barcelona i la 2018 

lluita contra els processos especulatius 
que afecte l'habitatge 

AMB 05/10/2017 Panel de polítiques públiques 2017 10.000,00 10.000,00 

Diputació de Girona 18/10/2017 Subvenció per finan¡;ar Enyorar Roses 2017 2.829,24 2.829,24 

Ajuntament de Terrassa 30/11/2017 Descentralització 2017 18.000,00 18.000,00 

Diputació de Barcelona 31/12/2017 Petits Municipis Barcelona 2017 14.413,22 14.413,22 

Ajuntament de 
31/12/2017 Centre de Recursos 2017 16.150,00 16.150,00 

Barcelona 

L'Aven9 31/12/2017 Nazis i Feixistes 2017 3.000,00 3.000,00 

Fundació Bosch i 31/12/2017 Autonomía de la Gent Gran 2017 2.000,00 2.000,00 
Gimpera 

La Fundaci6 Caries Pi i Sunyer al mar~ del 201 2 va s ignar un conveni de col-laboració amb la Fundaci6 
Bosch i Gimpera, consistent en l' assumpció per aquesta de la d irecció academica de l'activitat científica, 
d'estudi , recerca i promoció de coneixement sobre l' ambit del govern local i les comunitats autonomes que 
Ji és propia a la Fundació Pi i Sunyer. Aquesta direcció academica sera exercida pel Dr. Jaume Magre 
Ferran, professor titular de Ciencia Política del departament de Dret Constitucional i Ciencia Política de la 
Univers itat de Barcelona. Aquest conveni tenia una vigencia inicial de dos anys, havent estat prorrogat per 
l' exerc ici 2017 per acord de 21 de febrer de 2016. Per aquest conveni de col ·laboració la Fundació Pi i 
Sunyer transferid a la Fundació Bosch i Gimpera la quantita t anual de 18.000 euros. Aquest exercici 20 17 
s'han merita t 18.000 (18 (}e~ros en 2016). 

D'acord a ' bjecte social, els beneficiaris de les acti vitats de l'Entitat és el públic en general sense 
discri · ac ió entre homes i dones. 

a Fundació Caries Pi i Sunyer dut a terme toles les accions per promoure condicions d'igual tat entre 
homes i dones durant l'any 

Angel Garcia Fontanet 
President 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari 
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MEMORIA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017 
DELA GESTIÓ ECONÓMICA 1 D'ACTIVITATS DE LA 

FUNDACIÓ CARLES PI 1 SUNYER, D'ESTUDIS AUTONÓMICS 1 LOCALS 

Tots els ingressos s' han desti nar als fins fundacionals. 

La Fundació té el seu dornicili a la ciutat de Barcelona, a Gran Via de les Corts Catalanes, 49 1. 

La memoria d'activitats realitzades durant l'any 20 17 es la següent: 

1.- OBSERV ATORI DEL GOVERN LOCAL 

El treball de camp de I'Observatori s' ha dut a terme alllarg de segon trimestre de l'any 2017. Al llarg 
d'aquest període s' han enviat els Informes individuals per als municipis participants. Com cada edició, 
els ajuntaments participants han rebut un informe que recull un conjunt d'indicadors que permeten 
comparar cada localitat amb grups de municipis segmentats per tram de població, província i tram 
pressupostari. En aquesta onada, s' han editat un total de 618 informes que es faran arribar a la Secretaria. 
a la Intervenció (o Secretaria-intervenció, si s'escau) i a 1' Alcaldía. 

D' altra banda, com en cada edició de l'Observatori de Govem Local, s'elaboraran els informes a 
demanda que sol·licitin els municipis participants. Com sempre, es tracta d'un segon element de retom 
que ens permet esdevenir un element de suporta la tasca deis responsables municipals. Els informes a 
demanda es confeccionen d' acord ambles preferencies del municipi participant i permeten entrar en el 
deta ll de qüestions no tracrades en !' informe individualitzat, canviar o construir nous grups de 
comparació o abordar mareries de les quals disposem d' informació pero que no van ser incloses en el 
disseny deis informes. 

Altres línies d'exploració de l'Observarori de Govem Local tindran com a base la serie temporal de la 
qual disposa la Fundació. Al llarg de 1' any 20 18 es realirzaran estudis molt específics des del punt de 
vista tematic per fer-ne un enviament a especialistes i tecnics. 

2.- OBSERV ATORI PETITS MUNICIPIS: MÉS ENLLÁ DELS 500 HABITANTS 

Al llarg d'aquests anys, el projecte de I'Observatori de Govem Local ha experimentar un conjunt de 
transformacions coherents amb !'ambició del projecre i amb l'evolució de moltes de les eines de treball. 
Ha arribar el moment de plantejar-se nous desafiaments i el primer és el ten-itorial. Així, dones, donada 
!'experiencia que ha adqui.rit la Fundació, creiem que és el moment d'afrontar el repte de recollir, tractar 
i analirzar la infom1ació sobre els municipis de menys de cinc-cents habitants. 

Aquest conjunt de mLmicipis, tol i que acumulen només un petit percentatge de població, suposen més 
d' un ten;: del total de localitats catalanes. Han estat, a més, centre de la major part deis debats sobre 
fusió municipal. Aquesta marcada lí'n ia d'opinió pública i publicada sobre amalgamació, contrasta amb 
un desconeixement important d'elements que ens permetin elaborar un discurs adaptat a la realitat. En 
resum, deis municipis més perits se' n parla molt pero se'n coneix poc. En aquest marc i atenent a que 
les regulacions semblen apuntar en el sentit de desposseir aquests ens de competencies marerials, és 
necessari desenvolupar un estudi que permeti un mi llor coneixement del funcionament particular 
d' aquests ajuntaments. 

undació, es va plantejar la necessitat d'aprofundir en aquesta materia. En aquesta ocasió ha 
ut 1' ajuda economica de 1' Associació Catalana de Municipis, la Dipuració de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya. Dura t el darrer trimestre de J'any 2016 es va dura terme part del treball de 
camp. Alllarg del 2017 s' h cat el treball de camp, s' han depurar les dad es, s' han tractat des del punt 
de vista estadístic i s' ha itzat els més de 300 informes individualitzats que s' han remés a cadascun 
deis municipis de l' u · ers d'estudi. 

Ángel Garcia Fontanet 
President 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari 
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3.- ELS PANELS DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

En aquesta edició del Banc de Bones Practiques, i a petició de la Federació de Municipis de Catalunya 
s'ha decid it ampliar l' univers d'estudi i, a partir d' aquest moment, s' incorporara a la base estadística la 
informació deis municipis de més de 5000 habitants de Catalunya. Durant el primer semestre de 2017 
s' han realitzat la publicació i divulgació de diferents inf01mes referits a les polít iques estudiades en el 
Panel 20 16. En el segon semestre es dissenyaran els projectes d' investigació per a la reali tzació deis 
panels 2018. 

Informes d 'analisis 

Els informes d' analisi són real itzats per especialistes sobre cadascuna de les polítiques estudiades en els 
panels. L'objectiu fonamental d' aquests informes és destacar aquells problemes, desafiaments, 
res postes i tendencies municipals de les seves actuacions, recursos i xarxes d' interacció en aquests 
ambits tematics. Els resultats d'aquests treballs es publiquen i difonen cap al món local. Període 
d'execució: desembre 20 16-maig 2017. 

1.- Informe analisi polítiques de gent gran 
2.- Inf01me analisi polítiques de salut pública (en coordinació amb Diputació de Barcelona) 
3.- Inf01me analisi polítiques d'educació (en coordinació amb Diputació de Barcelona) 
4.- Informe analisi polítiques de participació 
5.- Informe ana!isi polítiques d'habitatge (en coordinació amb Diputació de Barcelona) 
6.- Informe comparatiu entre les diferents polítiques 

Presentació pública deis informes d 'aoalisi 

Els informes d'analisis es presenten enjornades de treball amb especialistes i tecnics vinculats al món 
local. L'objectiu fonamental de les jornades és la difusió i intcrcanvi de coneixements sobre cadascuna 
de les pol ítiques. Període d'execució: maig-juny 2017. 

Informes comparatius anuals 

Els informes comparatius anuals són publicacions elaborades pel personal de la Fundació que mostren 
de forma longitudinal i comparada deis resultats quantitatius de les variables estudiades en diferents 
anys des deis panells de polítiques públiques. Aquests informes es publiquen i difonen especialment 
entre els municipis Període d'execució: gener-febrer 2017. 

Informes pressupostaris 

Els informes pressupostaris recullen l'evolució de la despesa anual de les partides pressupostaries 
vinculades a cadascuoa de les polítiques estudiades en els panells. Aquesta informació es presenta de 
forma grafica i comparativa segons trams de població. Període d'execució: gener-febrer 2017. 

4.- TRANSPARENCIA SÍNDIC 

L'aprovació de normativa en materia de transparencia va suposar dotar de naturalesa d'obligació legal 
els principis 1e;-TiñS a aquel) moment, s' havien considera! plantejaments generics sobre el 
funciona t i l'activitat de tota insti tució pública. Així, la Llei 19/20 13, de 9 de desembre, de 
trans rencia, accés a la informació pública i bon govern aprovada pel Congrés deis Diputats i la Llei 
1 014, del 29 de desembre, de tr parencia, accés a la informació pública i bon govern, aprovada 
pel Parlament de Catalunya, i uen entre els subjectes a les normes la practica totalitat del teixit 
institucional. La normativ mtrodueix una concreció d'aquests principis en obligacions legals 
detallades que constitue· en un cos n01matiu ampli i complex. 

Angel Garcia Fontanet 
President 
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Les avaluacions del Síndic, que es desenvolupen en els te1mes que preveu la Llei de Transparencia, han 
esdevingut un element de referencia i reflexió sobre el procés de desplegament de la normativa. En 
aquesta lmia, la nova edició de l'estudi i l'obtenció de dades sobre el compliment de la normat iva de 
transparencia ha de recollir els aspectes que es van plantejar en els treballs previs, aprofundir en les 
!mies identificades i fer front a noves qüestions i reptes. Esdevé d'especial rellevancia analitzar quina 
és l'evolució de la materia i quines han estat les fórmules d' incorporació de les noves obligacions en el 
funcionament habitual de les institucions. És també una nova oportunitat per desenvolupar el 
coneixement i les tecniques en l' avaluació d'aquest ambit així com en els components i atributs 
habituals que se Ji associen. 

Descripció general del projecte 

El projecte té per objectiu la recollida de dad es que facin possible 1' analisi de 1' aplicació de la normativa 
en materia de transparencia a partir de l'estudi del contingut i evolució deis llocs web. En aquest sentit, 
dones, vol donar resposta a les obligacions de seguiment de l' aplicació recollides en l'article 93 i que 
identifiquen la Sindicatura de Greuges com a institució habilitada per a la redacció d' informes 
d'avaluació. 

E l con·ecte desenvolupament del projecte permetra: 

a.- Realitzar una analisi de la situació i evolució en perspectiva d'exploració general d'acord amb els 
criteris de les organitzacions intemacionals especialitzades i de la literatura. Alhora, el projecte es 
dissenya ambla garantía de fer possible l'anal isi de l'evolució temporal. 

b.- Portar a terme una avaluació de la implementació de la normativa en materia de transparencia, amb 
especial atenció als criteris recollits en el Títol II, capítols 11 i Il1 de la Llei 19/20 14, de transparencia, 
accés a la informació pública i bon govern. 

c.- Mantenir i millorar la qualitat i inclusió en el procés pe1 que fa a l'univers i a l volum d'informació 
analitzada. 

d.- Aprofundir en l'estudi i analisi de les característiques qualitaüves de la informació oferta pel que fa 
a la seva estructuració, accessibilitat, reutilització, intel·ligibilitat, veracitat i actualització així com 
reflexionar sobre el significa! i implicacions d' aquests conceptes. 

e.- Detectar les dificultats i entrebancs pera la millora en termes de transparencia. 

f. - Plantejar estrategies de millora. 

E l resulta! del procés de recerca es configura com una base de dades oberta i consultable de forma que 
manifesta un comportament coherent ambles exigencies incloses a la normativa, garanteix la verificació 
del procés i estimula l'activitat investigadora en la materia. 

5.- BANC DE BONES PRACTIQUES 

17 s' han realitzat la recollida, avaluació i publicació de bones practiques municipals. 
s activitats que s'han desenvo1upat són les de revisió de criteris de bones practiques, 

desenvolupament del con · amb 1' Ajuntament de Barcelona i remodelació de la pagina web. 

Ángel Garcia Fontanet 
President 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari 
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6.- ESTUDJ SOBRE LA VIABILITAT JURÍDICA DE L'APROFUNDIMENT EN EL MODEL 
D'ORGANITZACIÓ EN DISTRICTES DEL MUNICIPI DE TERRASSA 

Objecte de l'estudi 

L'estudi té com a objectiu principal la viabilitat jurídica d 'aprofundir en el model d'organització en 
d isu·icte del municipi de Terrassa. En concret, són objecte d'analisi les següents qüestions: 

1.- Diagnostic de la situació existent en l' actualitat en el Municipi de Terrassa: qualificació j urídica del 
model implanta!, identificac ió de deficits o disfuncions i determinació de línies de millora. 

2.- Estudi deis mecanismes jurídics que permetin dur a terme l'aprofuncliment en el model 
d'organització en districtes en el Municipi de Terrassa. 

3.- Estudi de models comparats (en altres comunitats autonomes i en altres ordenaments esu·angers). 

ldentificació de les prioritats polítiques municipals 

L'estudi planteja les diferents opcions jurídiques existents per dura terme l'aprofundiment del model 
d' organització en distric tes del Municipi de Terrassa. No obstant aixo, per aconseguir un major grau de 
precisió i, per tant, d 'utilitat deis resultats obtinguts, s'ha cregut convenient emmarcar el projecte de 
recerca dins de les prioritats polítiques municipals en la materia. En aquest sent it, a títol orientatiu, seria 
oportú obtenir un posicionament municipal sobre, almenys, les següents qüestions, amb l'advertiment 
preliminar de !'existencia d ' una íntima connexió enu·e totes elles: 

1 .- Preferencies municipals sobre els diferents mecanismes jurídics que poden permetre 
l'aprofundiment del model d'organització territorial en districtes: delegació, desconcentració i 
descenu·alització. Es va delimitar l'objecte de la recerca projectada únicament als dos primers 
mecanismes, aixo és, amb exclusió de les diferents formes , ten·itorials i inst itucionals, de 
descentralització (entesa l' expressió en el seu estricte sentit tecnic-jurídic). 

2.- Final itat del procés d' enfortiment deis districtes. En concret, es u·acta de determinar si vol mantenir
se la se va naturalesa actual, configurats essencialment com un mecanisme de participació ciutadana, 
o bé es pretén dotar-los complementariament de la natw·alesa d'organs pera la gestió desconcentrada 
de serveis i competencies municipals. En aquest últim cas, caldra la determinació de la divisió 
territoria l optima, plantejant-se la qüestió de la coincidencia o no de les circumscripcions tenitorials 
de participació, d ' una banda, i de gestió desconcentrada, per l' altre. 

3.- S'ha determinació del tipus de competencies tras lladables als districtes. En concret, s'ha tractat 
d'esbrinar si vol traslladar-se veritables competencies resolutories o bé únicament d'impuls o 
consultives. En aquest mateix sentit, s'ha precisar el grau o intensitat de control que conservin els 
organs centrals de 1' Ajuntament sobre les decisions adoptades en els districtes. 

4.- Determinació del govern deis districtes. En concret, a qui s'atribueix el poder de prendre les 
decisions en els districtes. Aix í, per exemple, la concreció deis subjectes que formaran part del seu 
organ plenari (representants de grups po lítics municipals, representants d'associacions i entitats, 
ve·ins, etc.); la forma de designació o d'elecció deis membres d'aquest organ assembleari (valorant, 
fi ns i tot, la pos · · · at d ' introduir mecanismes d'elecció directa); o la relació entre la figura del 
regidor 1stricte i la pres idenc ia de l'organ assembleari. 

essaries per garantir un finan~ament adequat deis districtes. Així, 
per exemple, la possibilit e reserva d' un percentatge deis pressupostos municipals per als 
districtes; la gestió dire de la part reservada pe! propi districte; la territorialització de part de la 

Angel Garcia Fontanet 
President 
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6.- Unifonnitat o diversitat. Es tracta d 'esbrinar si el model de districtes projectat ha d'aplicar-se de 
manera uniforme en tot el terme municipal o, en canvi, s'admet la possibilitat d'una aplicació 
diferenciada o asimetrica, en atenció a circumstimcies objectives que aix í ho justifiquin, als diferents 
territoris. 

7.- MAJOR CITIES, SOLUCIONS ALS NOUS REPTES: PROJECTE DE RECERCA SOBRE 
EXPERIENCIES INNOVADORES EN POLÍTIQUES MUNICIP ALS EUROPEES 

Resum del projecte 

El projecte d ' investigació té coma objectiu fonamental detectar i recollir les solucions exitoses a reptes 
prioritaris que tenen diferents ciutats del mon. Un deis productes princípals és disposar d'una base de 
dades amb informació sistematitzada sobre actuacions que poden ser transferibles i comparables amb 
les políti ques de 1' Ajuntament de Barcelona. 

Fonaments 

Les grans ciutats s'han convertit en un poi d'atracció de dirnensions globals. No només importen per 
l'enorme pes economic i demogriífic que tenen sinó també per la seva capacita! d'atracció d'altres espais 
urbans situats en la seva periferia actuant com a nades articuladors de megaregions. També importen 
perla naturalesa deis problemes deis seus territoris on es multipliquen les incerteses i complexitats d ' un 
món cada vegada més interconnectat. Finalment, les grans ciutats són un veritable laboratori de 
polítiques públiques en que s'assagen i practiquen respostes a múltiples eixos de desigualtat i diversitat 
social. 

En aquest context, cap institució, per gran que sigui, és capa<; d'atendre per si sola els reptes de la 
complexilat i les transformacions vertiginoses que caracteritzen aquest canvi d'epoca. El binomi 
innovació-cooperació apareix com una condició necessaria en la gestió deis assumptes públics en 
societats en que el coneixement i el treball en xarxa són motors fonamentals del desenvolupament. La 
capacita! de les institucions de buscar complicitats per construir i compartir noves solucions esdevé una 
necessitat pero també una oportunitat per a afrontar els reptes des d'una actitud col·laborativa i 
innovadora. 

En els darrers anys s' han potencial els estudis de polítiques públiques comparades, les xarxes 
d'especialistes, els bancs de bones practiques o les experieucies de Benchmarking, que aporten 
coneixements i experiencies fac ilitan! 1' intercanvi de tecnologies i procediments per trabar solucions 
possibles a problemes prioritaris. O' aquesta manera s'aprofiten aquells coneixements transferibles que 
ajuden a disminuir els riscos de la imp lementació a cegues, enforteixen l'explicació de les diferencies i 
similituds i en molts casos serveixen com idees inspiradores per trabar solucions apropiades. 

E l projecte, que té amb una clara vocació practica i la voluntat d' apli.cació deis resultats a la gestió 
pública, també busca generar xarxes de col·laboració entre les ciutats i contribuir a la reflex ió teorica 
sobre les polítiques locals. 

a-investigació 

'objectiu fonamental de la inve · ació és detectar, recolli.r i sistematitzar informació i documentació 
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Altres objectius han estat: 

a.- Afavorir la cooperació entre ciutats, i sobretot entre especialistes i tecnics, per millorar la qualitat 
del govern i gestió deis assumptes públics 

b.- Promoure la reflexió teorica a partir de l'analisi de les polítiques públiques comparades 

c.- Generar una base de dades de referencia arnb informació i documentació disponible i d 'accés a tots 
aquells interessats en aquestes mater ies. 

Metodología de investigació 

Es tracta d ' una investigació de naturalesa qualitativa de recerca i analisis de experiencies rellevants a 
través de diferents fonts -fonamentalment webs i altres espais disponibles d' Internet- i d ' entrevistes 
personals amb responsables o tecnics vinculats a les experiencies. 

Unive1·s d ' estudi 

L 'estudi s' ha cenu·ar en aquelles ciutats de referencia que han gestionar amb exit algun/s deis assumptes 
específics delll istat de materies a tractar. La definició de les ciutats s'ha acabat definint a partir de la 
consulta amb especialistes en cada materia. 

Materies a tractar 

La investigació s' ha centrat en els ambits tematics definits per 1' Ajuntament de Barcelona que 
constitueixen una amplia agenda de 22 materies i 138 assurnptes específics que tenen espec ial interes 
pel municipi. Aquestes materies es poden agrupar en tres (o quatre) graos ambits. El primer, 'benestar 
social 1 ciutadania 1 convivencia', inclou 1 O temes i 64 subtemes. El segon, 'Desenvolupament economic 
i gestió', inc1ou 6 temes i 39 subtemes. El tercer ambit, 'Territori 1 Urbanisme/ Medi Arnbient', inclou 
6 temes i 35 subtemes. 

Taula. Ámbits, materies i assumptes específics a tractar en la investigació 

Ámbits 

Benestar/ciutadanialconvi vencia 

..---

~tEconOm/ 
__/ 

Ángel Garcia Fontanet 
President 

Materies 

Policía i seguretat 

Drets i serveis socials 

Gent gran 

Habitatge 

Salut 

Educació 

Diversitat 

Participació 

Esport 

Genere 

Economía 

-fromoció de ciutat 

Comer~ 

T urisme 

Assumptes 
Total 

específics 

6 

15 

4 

11 

5 

3 

6 

9 

2 

3 

14 

2 

3 

8 

64 

27 

G~•1 
Guerau Ruiz Pena 

Secretari / 
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Gestió 
Gestió de dades i tic 5 

Recursos humans i organització 7 12 

Verd 7 

Animals 4 

TeiTitori/Urbanisme/Medi Ambient 
Mobilitat 6 

Es_Qa ipúblic 7 

Urbanisme 5 

Energía i residus 6 35 

Total 22 138 

8.- INFORME ''EL FINAN<;AMENT DE LES GRANS CIUT ATS AL MÓN: QUE SE'N POT 
APRENDRE ?" 

Realització d ' un estudi que analitzi el sistema de financ;ament de diferents graos ciutats, entre elles la 
ciutat de Barcelona, per tal de poder fer una comparativa entre elles i extreure'n llic;ons per a la confecció 
d ' una proposta. Concretament, l'objectiu d ' aquesta comparativa seria veure en quina mesura el sistema 
de financ;ament de la ciutat de Barcelona es pot ass imilar o no al financ;ament d'altres ciutats de 
característiques semblants, tant pe! que fa al volum de recursos (en relació a les seves necessitats o les 
competencies que tinguin ass ignades) com al seu poder de decisió sobre el nivel! i la composició 
d 'aquests ingressos. 

Cal ten ir en compte que els governs de les grans ciutats poden ha ver de donar resposta a unes necessitats 
ciutadanes molt diferents a les de les poblacions de menor mida poblacional, ja siguin derivades de 
!'elevada concentJació demogriífica de la població, deis majors nivells de pobresa i des igualtat o del seu 
elevar nivell d 'activitat socio-economica, entre d ' altres. A més, les graos ciutats no només donen servei 
als seus ciutadans, sinó també als ciutadans de les poblacions del seu entorn o de la seva area 
metropolitana, i sov int són els motors economics d' una regió o país, la qua! cosa pot també incrementar 
les seves necessitats de despesa de manera considerable. Aquestes especificitats de les graos ciutats, fan 
recomanable que el seu sistema de financ;ament també sigui específic (Bird, 1984). No obstant, en pocs 
pa'isos les grans ciutats i les arees metropolitanes reben un tractament d iferent a la resta de municipis 
(Bah!, 2010). 

Actualment, la cistella tributaria de la ciutat de Barcelona és similar a la de la resta de ciutats de més de 
75.000 habitats de I'Estat espanyol, sent el mateix també el seu poder de decisió sobre aquesta cistella. 
Malgrat la consideració especial en el regim de transferencies procedents del govern central, cal tenir 
en compte que el seu volum no ha estat mai determinar en base a una estimació objectiva de les seves 
necess itats de despesa, com tampoc la seva actualització anual per ten ir en compte possibles variac ions 
en aquest volum de necess itats. Aquest fet, lligat a la falta d' autonomía per incidir sobre la resta 
d' ingressos propis, fa que el marge de maniobra de 1' Ajuntament de Barcelona per donar resposta a les 
creixents necessitats de la seva població es pugui veure molt lim itat. 

La crisi economica ha incremental notablement el nombre de persones que viuen en risc de pobresa i 
exclusió soc i~t de Barcelona, alhora que ha accentuat els problemes d'accés a J' habitatge per 
un segjllerrfÍmportant de la població. Al seu temps, el canvi cl imatic i l' elevat grau de contaminació 
at ósferica fan que siguin necessaries mesures que permetin limitar l'emissió de gasos a la ciutat. La 

esura en la qual 1' Ajuntament arcelona pugui donar res posta a aquestes qüestions depen 
directament de quin sigui el seu um de recursos i de la seva capacitar per determ inar aquest vo lum i 
la seva composició. 

An gel Garcia Fontanet 
Presiden! 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari 
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En aquest sentit, cal destacar que rEstatut d' Autonomía de Catalunya preveu un tractament específic 
pera l'Ajuntament de Barcelona. Concretament, a l' article 89 estableix un regim específic del municipi 
de Barcelona, pe! qua! 1 'Ajuntament té la iniciativa per pro posar la modificació d' aquest regim especial, 
i d'acord amb les lleis i el reglament del Parlament de Catalunya, ha de participar en J'elaboració deis 
projectes de llei que incideixin en aquest regim especial i ha de ser consultat en la tramitació 
parlamentaria d'altres iniciatives legislatives sobre el seu regim especial. Per tant, un estudi que ajuda 
a coneixer en detall els sistemes de finan~ament i funcionament de la hisenda pública de diferents ciutats 
del món pot ser de gran utilitat a !' hora de definir el regim especial que es vol pera la ciutatde Barcelona. 

Marc conceptual i contextualització 

En termes generals, es pot afirmar que la despesa deis governs locals és més elevada als municipis 
situats en arees metropolitanes que en altres municipis (Chernick y Reschovsly, 2006), la qua! cosa és 
especialment cena a la ciutat principal d'aquestes arees, com seria el cas de Barcelona. L'elevada 
concentració de la població fa necessaria !' existencia de serveis més especialitzats com, per exemple, 
de policía i bombers. Aquesta concentració de població va sovint associada a unes necessitats especials 
de la població, que requereixen una major des pesa en serveis socials, habitatges socials i salut pública. 
A més, les ciutats competeixen en l'ambit internacional, perla qua! cosa necessiten proveir bons serveis 
de pares públics, activitats recreatives i culturals, transpon, etc. Aquests serveis, a més, són també 
uti litzats per habitants de fora de la ciutat que, en funció de com estiguin finan~ats, poden no contribu ir 
al seu finan~ament. D'alt:ra banda, les grans ciutats també es poden beneficiar d'economies d'escala en 
la provisió de determinats serveis, i també poden tenir una major capac ita! fiscal en determinats tipus 
de taxes i impostas, com els impostas a la propietat, els impostas sobre la renda i els impostas sobre el 
consum (S iack, 2011). 

D' acord amb la classificació establerta per Bah! (2010), el tractament especial que reben les grans 
aglomeracions urbanes es pot dividir en tres tipus: tractament de la ciutat com si fos un Estat (les 
anomenades ciutat-Estat); reconeixement d'un major poder norroatiu per recaptar impostas; i tractament 
diferenciar en el sistema de u·ansferencies intergovernamentals. A la practica, és possible trobar 
tractaments molt diferents a diferents ciutats, els quals s' intentara que quedin recollits a la comparativa 
que es realitzi en el treball. Així, d'acord amb la informació proporcionada per Slack (2011), Tokyo 
seria un exemple de ciutat-estat, la qua! cosa implica també que tingui un majar poder irnpositiu que 
altres governs municipals a Japó. A Alemanya és possible trabar també diferents ciutats-Estat (Berlin, 
Bremen i Hamburg), les quals tenen també accés als ingressos impositius que corresponen als Lander, 
així com a les seves competencies (educació, seguretat o política social). En canvi, alu·es ciutats, com 
Nova-York o Toronto tenen més poder normatiu sobre els impostas que la resta de municipis deis seus 
respectius pa"isos, si bé mantenen l' estatus de ciutat. Aquest fet pot modificar de manera substancial la 
cistella de recursos d' aquestes ciutats en relació als municipis del se u entorn. Finalment, la importancia 
que tinguin les transferencies intergovernamentals en el conjunt de ingressos de les grans ciutats 
dependra tant de la se va capacita! tributaria, com de si tenen o no un tractament especial en relació a la 
resta de municipis. 
Si bé a la practica és poss ible trabar diferents estructures d' ingrés, la literatura economica ofereix un 
cos teoric que permet establir quines fonts de finan~ament poden ser les més eficients pera la provisió 
deis diferents tipus de serveis públics per part deis diferents nive!Js de govern, i en funció de com 
estiguin repartides les responsabilitats entre aquests diferents nivells de govern. Així, caldra tenir en 
compte la idone'itat de que els governs locals es financin amb impostas sobre la propietat, taxes i preus 
públ ics, transferencies procedents d'altres nivells de govern, endeutament o a través de la provisió 
público-privada del. is, la qua! cosa dependra en gran mesura de la seva mida, del tipus de serveis 

1 de les se ves competencies en provisió d' infraestructures. 

L' tudi que s' ha realitzat té com a ob' ·u proveir un marc conceptual i de referencia que permeti 
efinir uns criteris basics que hauri e omplir el sistema de finan~ament de la ciutat de Barcelona, 

alhora que fer una valoració de ' d ació del seu metode finan~ament actual a les seves necessitats 
com a gran ciutat. 

Angel Garcia Fontanet 
Presiden! 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari 
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Revisió del marc conceptual. La literatura economica estableix certes pautes que permeten determ inar 
la major o menor idone'itat de diferents fonts de finanr;ament per a la provisió deis diferents serveis 
públics. Per tant, abans de procedir a la realització de l' analisi comparativa, s'ha dut a terme una revisió 
d' aquesta literatura per tal d'establir un marc conceptual, que permeti establir quins són els aspectes 
clau del sistema de finanr;ament que cal avaluar. 

Selecció de ciutats per a l'anatisi comparativa. Les ciutats que s' han escolli t per a la analisi 
comparativa tenen unes característiques similars a les de la ciutat de Barcelona, ja sigui en termes de 
mida poblacional, rellevancia economica, riquesa, especialització economica, entre altJ·es. Tanmateix, 
les ciutats de referencia es diferencien pe! que fa al seu sistema de finanyament i grau d'autonomia 
tributaria, la seva relació amb altres nivells de govern o, fins i tot, la seva pertinenya a pa"isos amb 
diferents estructures organitzatives o models d'estat. 

Analisi comparativa. Pera cadascuna de les ciutats seleccionades, s'han analitzat els següents aspectes: 

Analisi de les característiques generals de la ciutat. Pera cadascuna de les ciutats analitzades, s'ofereix 
certa informació basica que permet caracteritzar la ciutat i el ten·itori on es troba situada. Així dones, 
com a xifres basiques, es mostraran la seva població, la seva aportació al PIB, el seu nivell de riquesa, 
la seva especialització economica, etc. Les variables concretes incloses en aquesta analisi dependran de 
la informació disponible existent. 

Competencies de despesa. Per tal de poder fer la analisi comparat iva entre els diferents sistemes de 
finanr;ament, és necessari tenir present quines són les competencies de despesa de cadascuna de les 
ciutats. El sistema de finanyament o les fonts tributaries poden ser molt diferents en funció de si les 
ciutats s'encaneguen només deis serveis tradicionalment locals (coro, per exemple, transport, neteja, 
seguretat, etc.), o si també s'encarreguen de serveis tals com J' educació, la sanitat o els serveis socials. 
En aquest sentit, s' ha analitzat quina és la composició del seu pressupost de despesa i quin és el pes de 
la despesa local sobre el total de despesa del país. 

Estructura del seu pressupost d'ingressos. En relació als seus ingressos, s' ha analitzat quina és la seva 
composició, diferenciant entre els recursos procedents d' impostas, taxes i preus públics, transferencies 
o altres fonts de finanr;ament. 

En relació als impostes, s'han estudiat quins són els impostas concrets de que disposa cada ciutat. S' ha 
centrat l' atenció en l'ús que se' n fa de l'impost sobre la propietat, en !'existencia de participacions en 
impostas directes amb elevada capacitar recaptatoria, com pot ser l' irnpost sobre la renda, i en la 
progressivitat deis mateixos. 

En relació a les taxes i preus públics, s'han analitzat quines són les taxes més rel levants utilitzades per 
finanyar la provisió deis seus serveis, quins tipus de serveis són els que es financen mitjanyant taxes i 
preus públics, i si s' utilitzen criteris redistributius en la seva recaptació. 

En relació a les transferencies, s'ha centrat l' analisi en observar quin és el seu pes sobre el pressupost 
d' ingressos totals, així comen determinar de quina manera estan calculades. 
En relació a les altres fonts de finan9ament, s'estudiara en quina mesura les diferents ciutats tenen 
capacitar d'endeutament per finan9ar les seves inversions, i quin és el seu nivell actual d'endeutament. 

CIÓ d ' aquesta analisi del finan9ament a diferents graos ciutats, s'ha comptat amb la 
ració de peer reviewers, experts en l'analisi de la hisenda local deis seus respectius pa·isos, per 

de complementar la informació · llida a l'estudi amb el coneixement d'academics coneixedors de 
les PJiticularitats del finan9a t e cada ciutat. 

Ángel Garcia Fontanet 
President 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari 
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9.- LES REMUNICIPALITZACIONS: ABAST DEL FENOMEN EN ELS MUNICIPIS DE MÉS 
DE 50.000 HABIT ANTS 

El concepte de "remunicipalització'' prové essencialment del context europeu on es va detectar una certa 
tendencia a retomar a l' ambit de la responsabilitat pública, activitats que havien estat transferides a un 
funcionament amb criteris de mercal. Fran9a i Alemanya, per exemple. havien traslladat serveis 
tradicionalment de responsabil itat municipal , fonamentalment 1' energía i 1 'aigua, a models d ' operació 
en regim de competencia o berta. La translació d'aquest terme al marc jurídic espanyol atén, pero, a una 
construcció jurídjca diferent. La normativa de regim local espanyola i catalana manté la configuració 
classica pe! que fa al regim de provisió i a la prestació deis serveis. Ésa dir, manté la titularitat municipal 
del servei tot i que en alguns casos es preveu un model de monopoli amb un sol prove'idor, mentre que 
en uns altres es desenvolupa en regim de competencia amb altres prove'idors. A ixí, la intervenció 
d'agents privats es donaria en dos ambits jurídicament molt d iferenciats: d'una banda, en sectors que 
operen en regim de mercat i es produeix una coincidencia d' oferta privada i servei públic- com podria 
ser el cas deis serveis esportius - i, d'una altra, en serveis que es mantenen sota titularitat pública 
municipal pero on s' hi apliquen tecniques de forma de gestió indirecta sota qualsevol de las figures 
recollides en la normativa de contractes , com per exemple l'enllumenat o l'abastament d'aigua potable. 

En el nostre context, dones. el terme "remunicipalització" s'ha interpreta! majoritariament com el canvi 
de forma de gestió de s istemes que incorporen la participació d' un tercer no públic (externalitzacions) 
cap a models de prestació direc ta, amb o sense la intervenció de figures diferenciades de les 
adm inistracions matrius. És, per tant, en realitat, una "reinternalització" de la forma de gestió del servei 
o activitat. S i bé la literatura comparada recu ll l'aparició d' aquesta tendencia a partir de la decada del 
2000, e l cert és que, en termes quantitatius, l' abast fins al tombant del 20 LO sembla limita!. En el cas 
espanyol, a més, el text de la LRSAL encara esta va clarament inspirat per un discurs basat en el foment 
de la liberalització de mercats i l'increment de la penetració de la iniciativa privada en ambits 
tradicionalment públics. De fet, l'exposició de motius de la norma recollia la següent afirmació: 
"Asimismo, se suprimen monopolios municipales que venían heredados del pasado y que recaen sobre 
sectores económicos pujantes e11 la actualidad''. 

La incerta aplicació que ha tingut la LRSAL, de forma conjunta amb el que sembla un cert canv i de 
percepció en la visió i encaix social deis serveis externalitzats, poden ha ver esperonat una transformació. 
Un indici d ' aquesta evolució podrien ser les dades d ' un recent estudi sobre els alcaldes espanyols que 
es mostraven més partidaris a la reinternaJització que a la externalització, i les dades sobre percepció de 
la c iutadania sobre aquesta materia. En tots dos casos, s'aprecia una millor valoració de la gestió directa 
per part de la propia administració. En aquest context, es fa necessari analitzar el fenomen i explorar els 
seus trets principaJs. 

Objectius del projecte 

L'objectiu del projecte és examinar l' abast del fenomen de les remunicipalitzacions en els municipis de 
més de 50.000 habitants de l'estat. Per aquest motiu s' ha dissenyat una metodología apropiada per 
coneixer l'abast i extens ió del fenomen, tant pel que fa al seu número comen relació amb el seu perfil 
sectorial. Ésa dir ah& quantes remunicipalitzacions s'han produit o es tan en procés i en quins serveis. 

ortar-bo a terme, s'ha establert l ll indar de 50.000 habitants per ta l de seleccionar mun icipis 
pro u complex itat en l' estructur · titucional i sofisticació prestacional. Aquest llindar es con figura 

com un criteri objectiu i tots unicipis que superin aquesta població formen part de l'univers 
d'estudi. El projecte té, per t , un abast censal. 

Angel Garcia Fontanet 
President 
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Metodología 

El sistema de recollida de dades s' ha vehiculat a través d'un qüestionari autocomplimentable de 
d istribució per con·eu electronic amb suport telefonic. S' ha dissenyat un qüestionari que permet recol lir 
e ls principals trets i elements de relleu en la materia. Per garantir consistencia i aplicabilitat del 
qüestionari, les propostes han estat discutides amb responsables en la materia i e l qüestionari ha superar 
una prova d'administració previa a la distribució general. Per a garantir que el qüestionari arriba al 
destinatari adient, en aquest cas Secretaris de la corporació o responsables deis serveis j uríd ics, e ls 
investigadors de la Fundació han contactar telefonicament amb les persones a qui es dirigeix per tal 
d ' adre~ar correctament el correu electronic i avan~ar informació sobre el projecte. Tota la informació 
ha queda! recollida estructurada en una base de dad es que permet una analisi d ' acord amb diferents 
criteris. 

10.- CENTRE DE RECURSOS SOBRE REINTERNALITZACIÓ DE SER VEIS PÚBLICS 

El centre de recursos sobre reinternalització de serveis públics és un espai dedicat a recollir i 
sistematitzar eines útils al servei d'aquells ens que han decidit o volen valorar les possibilitats per a 
reinternalitzar un servei. L 'aspiració és que el centre sigui un espai neutre on es pugui accedir a 
informació valida i aplicable sobre aquesta materia i que generi un espai de trobada entre e ls diferents 
sectors i actors interessats 

Situació de partida 

L' interes per aquesta practica s' ha incrementar de forma sensible al llarg deis darrers anys i cada vegada 
s' aprecia una major necessitat de recursos i mecanismes que puguin contribuir a definir i valorar les 
diferents opcions, així com a donar suport al desplegament i valorar el seu funcionament. Si bé en 
l'ambit europeu, i en particular en relació amb l'abastiment d 'aigua i amb !'energía, s' ha prodult una 
deba! públic sobre aquesta materia queja es va iniciar en la segona decada deis 2000, el cert és que en 
el cas espanyol aquest procés ha emergit de forma més tardana. Així, de moment no es disposa de 
sistemes d' informació i reflexió sobre aquests processos. Aquesta iniciativa hauria de completar aquesta 
mancan~a i fomentar i facilitar e l debat. 

La plataforma 

El centre de recursos s' articula a través d'un lloc web d'accés obert dirigit a la comunitat vinculada a la 
prestació de serveis públics locals, pero no estrictament a municipis o responsables municipals. E l 
desenvolupament de la plataforma i 1' accés als materials es fara de forma esglaonada, en diferents fases . 

Contingut 

La major part deis continguts del centre de recursos hauran estan creats o promoguts per la Fundació 
Caries Pi i Sunyer per tal de garantir que hi hagi espai pera totes les visions i que les eines i materials 
siguin rigorosos. Ara bé, es preveura també espais oberts a la participació, i a l' intercanvi d'opinions i 
de materials. 

1.- Identifica ·~tats i serveis que han estat subjectes d'un procés de remunicipalització en els 
mu · 1pis de més de 50.000 habitants de l' estat espanyol. Aquesta informació provindra d ' un 

·estionari que s' haura aplicat ·' iament. 

2.- Identificació de c iutats i 
per sota del tram de 
consideren adient 

Angel Garcia Fontanet 
President 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari 
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3.- ldentificació de ciutats i serveis d' ambit internacional que han portat a terme processos de 
remuncipalització. Aquestes remunicipalitzacions seran tractades com un estudi de casi es facilitara 
inforrnació detallada deis processos, eines i literatura. 

4.- Materials i eines que han utilitzat e ls municipis, d ' ambit estatal, en el procés de remunicipalització. 

5.- Aportacions tematiques generades per experts, academics i professionals 

6.- Blog d' experiencies, que es configura comuna platafotma d'intercanvi d' experiencies practiques i 
visions personals, firmades a títol personal. Tot i que sera un espai moderat, la Fundació no sera 
responsable del contingut ni de les opinions de les contribucions. 

11 .- ARXIU IllSTÓRIC 

l. Nazis a Barcelona. L'esplendor feixista a la postguerra 

Coedició delllibre: Fundació Caries Pi i Sunyer, L ' Aveny i el Servei de Publicacions de 1' Ajuntament 
de Barcelona 
Gener de 20 1 7 
Es va presentar al Mirador M. Aurelia Capmany, de 1' Ajuntament de Barcelona, el 5 de julio! de 201 7. 
S'han fet altres presentacions seu de la UGT, 20 novembre 2017), reportatges a TV3, BTV, diari Ara, 
Yilaweb, etc. 
Exposició en el Castell de Montju·ic inaugurada el novembre de 2017 i protTogada fins a abril de 2018. 

2. Vides errants. Postguerres i exilis deis germans Pi i Sunyer 

Exposició a La Jonquera i Roses 
Llibre-cataleg: Vides eiTants. Postguerra i exilis deis germans Pi i Sunyer. 
Cataleg de l'exposició a Roses: Enyorar Roses: aixo és l'exili 
Organitzada per: Fundació Caries Pi i Sunyer, Museu Memorial de I'Exili de La Jonquera i l' Institut 
Catala de Recerca en Patrimoni Cultural. 
lnauguració: 11 de mary de 2017, al MUME de La Jonquera. 
Es va inaugurar a Roses el 8 de julio! de 20 L 7. 

3. Buidatge i catalogació del fons de Josep Maria Pi i Sunyer 

Durant el primer semestre de 2017 es va fer una primera classificació, general, del fons de Josep M. Pi 
i Sunyer, per tal de coneixer la tipología documental i les possibilitats de catalogació. 
Peral 2018, es preveu poder identificar i classificar els documents relacionats amb 1' amplia família deis 
Pi i Sunyer, que cronologicament abastin el període 193 1- 1949: República, guerra i franquisme i ex ili . 

4. Cultura i franquisme a Barcelona (1939-1947) 

Responsabl projecte expositiu: dra. Olívia Gasso l (UAB i UOC), amb E lena Saavedra i Mireia 
Capde · a. 
U producció de la Fundació per al Comissionat de Programes de Memoria de 1' Ajuntament de 

arcelona. 
Redacció del projecte i doc 

Angel Garcia Fontanet 
President 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari 
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5. Acord de coHaboració amb 1' Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona i l'Institut 
Viladomat. 

2n any de col·laboració (curs 20 16-201 7) 
Responsables: Carme Moreso (directora de 1' lnstitut Vi1adomat) , Eugenia Lalanza (cap del servei de 
consulta externa i atenció a l'usuari), i Mireia Capdevila (Fundació Caries Pi i Sunyer) 

6. Publicació del número 5 de 1' Anuari Franquisme & Transició. Revista d'historia i cultura. 

Edició digital: desembre de 2017 
Edició impulsada perla Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació Caries Pi i Sunyer. 

7. Recerca i llibre sobre bombardeigs de la ciutat de Barcelona durant la guerra civil. 

Projecte de recerca i llibre (per publicar a comen~ament de 2019). 
Treballs de recerca documental i grafica. Base de dades deis bombardeigs. 
Una producció de la Fundació per al Comissionat de Programes de Memoria de 1' Ajuntament de 
Barcelona. 

8. Guerra i postguerra de I'art catala (1936-1940). 

Projecte d ' expos ició, !libre i col·loqui. 
Realització: 2020. 
Hi participen: Fundació, Institut Catala de Recerca en Patrimoni Cultural, l\1NAC. 
Al llarg de 201 7 s' han fet di verses reunions a Barcelona i Giro na per precisar el projecte, la metodologia 
de treball , etc. 

2-. Base de presentació deis Comptes Anuals 

La present memoria, que fmma part integrant deis comptes anuals, així com el Balan¡,:, el Compte de 
Resultats, I'Estat de Canvis del Patrimoni Net i l'Estat de Fluxos d'efecti u han estat elaborats d'acord al 
Decret 259/2008, de 23 de desembre (modificat per el decret 125/2010 de 14 de setembre), pel qua! s'aprova 
el Pla de comptabilitat de les fundacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

2.1-. lmatge fidel 

Els comptes anua1s adjunts s' han fmmulat a partir deis registres comptables de l'Entitat i s' han aplicat els 
principis de comptabilitat i les normes de valoració del Decret 259/2008, de 23 de desembre (modificat per 
el decret 125/2010 de 14 de setembre), pera reflectir en tot moment la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats de la Fundació, així com la veracitat deis fluxos incorporats en l'estat de 
fluxos d 'efectiu. 

La Fundació ha elaborat els comptes anuals en format normal. 

No e 'steixen raons excepcionals per les que per mostrar la imatge fidel, no s'hagin ap licat d isposicions 
1 als en materia comptable. 

Els Comptes Anuals adjunts e 
aprovats sense modificacion . 

Ángel Garcia Fontanet 
President 
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2.2-. Principis Comptables no obligatoris aplicats 

Han estat aplicats tots els principis comptables obligatoris establerts en el Decret 259/2008, de 23 de 
desembre (modificat per el decret 125/20 10 de 14 de setembre), pe! qual s'aprova el Pla de comptabilitat 
de les fundacions. 

2.3-. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

L' entitat ha elaborat e ls seus comptes anuals sota el princ ipi d ' empresa en funcionament, sen se que ex iste ix i 
cap tipus de risc importan! que pugui suposar canvis significatius en el valor deis actius o passius en 
1 'exercici següent. 

En els comptes anuals adjunts s' han utilitzat estimacions realitzades per la Direcció de l'entitat per a 
quantificar alguns deis actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que figuren registrats en els 
mateixos. Basicament , aquestes estimacions es refereixen a la vida útil deis actius materials, intangibles i 
inversions immobiliaries. 

És possible que, tot i que aquestes estimacions es van realitzar en funció de la millor informació disponible 
a la data de tancament d'aquests comptes anuals sobre els fets analitzats, es produeixin esdeveniments en 
el futur que obliguin a modificar- les (a l'al~a o a la baixa) en proxims exercicis, el que es faria de forma 
prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d 'estimació en els corresponents comptes resultats futurs . 

2.4-. Comparació de la informació 

Es presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del balan~, del compte de resultats, de 
1' estat de can vis en el patrimoni net, de 1 'estat de t1uxos d ' efectiu i de la memoria deis comptes anuals, a 
més de les x ifres de l'exercici 2017, les con·esponents a l'exercici anterior. 

2.5-. Agrupació de partides 

No s' han agrupat partides del balan~ ni del compte de resultats. 

2.6-. Elements recollits en diverses partides 

No hi ha cap element patrimonial que estigui registrat en dos o més partides. 

2.7-. Canvis en Criteris Comptables 

No s' han fet més ajustaments que els necessaris per fer l"adaptació al nou Pla General Comptable. 

2.8-. Correcció d'errors 

No s' ha tingut que fer cap correcció d 'errors durant 1 'exercici 2017. 

2.9-. Importancia relativa 

En determinar la informació a desglossar en la present memoria sobre les diferents partides deis estats 
financers o altres assumptes, la Fundació, d' acord amb el Marc Conceptual del Pla General de 
Comptabi litat ngut en compte la importancia relativa en relació amb els comptes anuals de l'exercici 
2017. 

Angel Garcia Fontanet 
Presiden! Secretari 
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3-. Aplicació de resultats 

E ls resultats obtinguts durant l' exercici 20 17 són positius per import de 7.689,92 euros i s'aplicaran a 
perdues d' exercicis anteriors. 

Bases de repartiment Exercici 2017 Exercici 2016 

Resultats de l'exercici 7.689,92 1.350,11 

Total base de repartiment =Total distribució 7.689,92 1.350,11 

Distribució a Exercici 2017 Exercici 2016 

Compensació perdues exercicis anteriors 7.689,92 1.350,1 1 

Total distribució = Total base de repartiment 7.689,92 1.350,11 

4-. Normes de registre i valoració 

Les principals normes de valoració utilitzades per la Fundació en l'elaboració deis seus comptes anuals, 
d' acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les següents: 

Immobilitat Intangible 

L' immobilitzat intangible con espon a aplicacions informatiques i esta valorat pel seu preu d' adquisició, 
d' acord ambla norma de valoració número 5 del Decret 259/2008, de 23 de desembre (modificat pel Decre t 
125/2010 de 14 de setembre) . L 'amortització anual que s'aplica és lineal, d'acord a la vida útil estimada 
deis elements, sent el percentatge d'amortització util itzat del 25%. 

No s' han aplicat correccions valoratives per deteriorament. 

No hi han béns cedits en ús gratu"itament que figurín a l' actiu de la Fundació. 

No hi ha béns amb vida útil indefinida. 

Béns Integrants del Patrimoni historie i cultural 

La Fundació no té en el seu immobilitzat cap inversió de béns integrants del Patrimoni historie i cultmal. 

Immobilitzat Material 

L' immobilitzat material que figura a l' actiu de la Fundació esta valorat pel seu preu d'adquisició, d'acord 
amb la norma d~oractó número 2 del Decret 259/2008, de 23 de desembre (modificat pe! Decre t 
125/20 10 de--1"4 de setembre). L ' arnortitzac ió anual que s'aplica és lineal, d' acord a la seva vida útil 

Així mateix, no forma part de valor de J' immobilitzat materia l, l'estimació in icial del valor actual de les 
obres de desmantellament irada, ni e ls costos de rehabilitació dellloc on esta instal·lat. 

Ángel Garcia Fontanet 
President 

Guerau Ruiz Pena 
Secre tar i 
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No formen part de l'immobil itzat material els costos financers corresponents al finan~ament deis projectes 
d ' instal· lacions tecniques el període de construcció de les quals supera l' any. fins a la preparació de l'actiu 
per al seu ús. 

Els costos de renovació. ampliació o mi llora són incorporats a 1' actiu com major valor del bé exclusivament 
quan suposen un augment de la seva capacita!, productivitat o prolongació de la seva vida útil. 

Les des peses periOdiques de manteniment, conservació i reparació s' imputen a resultats, seguint e l principi 
de 1' import, com cost de l'exercici en que s' incorren. 

L' amo rtització es calcula, aplicant el metode 1 ineal. sobre el cost d ' adquisició deis actius menys el seu valor 
res idual; entenent-se que els terrenys sobre els quals s'assenten els edificis i aln·es construcc ions tenen una 
vida úti l indefinida i que, per tant, no són objecte d'amortització. 

Les dotacions anuals en concepte d' amortització deis actius materials es realitzen amb contrapartida en el 
compte de resultats i, basicament, equivalen als percentatges d'amortització determinats en funció deis anys 
de vida útil estimada, com terme mitja, deis d iferents elements: 

Mobil iari 10% 
Equips informatics 25% 
Maquinaria d 'oficina lO% 

E ls valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si escau, en la data de cada balan~. 

No s' han aplicat correccions valoratives per deteriorament. 

Deteriorament del valor deis actius materials i intangibles 

Al tancameot de cada exen:ici o sempre que existeixin ind icis de perdua de valor, l'entitat procedeix a 
estimar mitjan~ant el denominat " test de deteriorament" la possible existencia de perdues de valor que 
redueixin el valor recuperable d ' aquests actius a un import inferior al del seu valor en llibres. 

L' import recuperable es determina com el major import entre el valor raonable menys els costos de venda 
i el seu valor en ús. 

El procediment implantat per la Direcció de J'entitat perla realització d' aquest test és el següent: els valors 
recuperable es calculen pera cada unitat generadora d 'efectiu, si bé en el cas d ' immobilitzacions materials, 
sempre que sigui possible, e ls calculs de deteriorament s'efectuen element a e lement, de forma 
individualitzada. 

lnversions Immobiliaries. 

La Fundació c lassifica com a inversions immobiliaries aquells actius no corrents que són immobles i que 
es tinguin per obtenir rendes, plusvalues o ambdues, en comptes de pel seu ús en la producció o 
subministrament de béns o serveis, o bé per fins administratius, o la seva venda en el curs ordinari de les 
operacions. 

Perla valoraci e les inversions immobiliaries s' utilitza els criteris de l'immobilitzat material pels terrenys 
i constru ·ons, que són els següents: 

Els solars sense edificar es val pel seu preu d ' adquisició més les depeses de condicionament. 
com tancaments, movime e terres, obres de sanejament i drenatge, e ls d'enden·ocament de 

Ángel Garcia Fontanet 
Pres ident 

s 1 necessari per poder efectuar obres de nova planta, les despeses 
ent de planols quan s'efectu"in amb caracter previ a la seva adquisició, així 

Secretari 
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com l'estimació inicial del valor actual de les obligacions presents derivades deis costos de 
rehabi litac ió del solar. 
Les construccions es valoren pel seu preu d 'adquisició o cost de producció. 

Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si escau, en la data de cada balanc;:. 
No s'han aplicar conecc ions valoratives per deteriorament. 

Les despeses periodiques de manteniment, conservació i reparació s' imputen a resultats, seguint el principi 
de l' import, com cost de 1' exercici en que s' inconen. 

Els costos de renovació, ampliació o mil! ora són incorporats a l'actiu com major valor del bé exclus ivament 
quan suposen un augment de la seva capacitar, productivitat o prolongació de la seva vida útil. 

No formen part de les inversions immobiliaries els costos financers CO!Tesponents al financ;:ament deis 
projectes d ' instal· lacions tecniques el període de construcció de les quals supera l'any, fins a la preparació 
de l' actiu peral seu ús. 

Així mateix, no forma part del valor de les inversions immobiliaries, l'estimació inicial del valor actual de 
les obres de desmantellament o retirada, ni els costos de rehabilitació dellloc on esta instal·lat. 

L'am011ització deis elements de les inversions immobiliaries es realitzen, des del moment en el que estan 
disponibles per la seva posada en func ionament, de forma lineal durant la seva vida útil estimada 
considerant un valor residual nul , segons els següents percentatges anuals: 

% 
Construccions 2 

Arrendame nts 

La Fundació no disposa d'elements d 'immobilitzat, l'ús deis quals pugui ser considerar anendament 
financer segons el que estableix la Norma de Registre i Valoració 9a del Decret 259/2008, de 23 de 
desembre (modifica! per el Decret 125/20 1 O de 14 de setembre). 

En les operacions d' an endament operatiu la propietat del bé aiTendat i, substancialment, tots els riscos i 
avantatges que recauen sobre el bé, romanen en l'anendador. 

Els ingressos derivats deis arrendaments operatius es registren, nets deis incentius concedits, en el compte 
de resultats quan es meriten. Es reconeixen com ingressos de forma lineal alllarg del termini d 'anendament, 
tre t que resulti més representativa una altra base sistematica de repartiment per reflectir més adequadament 
el patró temporal de consum deis beneficis derivats de l'ús de l' actiu anendat. 

E ls costos directes imputables al contracte s' inclouen com major valor de l' actiu anendat i es reconeixen 
com despesa durant el termini del contracte, aplicant el mateix criteri utilitzat per al reconeixement deis 
in gres sos de 1' arrendament. 

Quan l'Entitat actua com an·endatari, les despeses de l'an endament es caneguen linealment al compte de 
resultats en funció deis acords i de la vida del contracte. 

Permutes 

Angel Garcia Fontanet 
President 

realitzat cap tipus d'operació de permuta. 

Gu~:l 
Secretari 
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lnstrwnents tinancers 

La norma de registre i valoració número 1 O del Decret 259/2008, de 23 de desembre (modificat pel Decret 
125/2010 de 14 de setembre), estableix que la valoració. a data de tancament, deis actius financers 
mantinguts fms al venciment s' ha de fer pel seu cost amortitzat. No obstant, la Fundació ha deixat els 
diposits al valor d' imposició inicial jaque aquest no difereix significativament del seu cost amortitzat. 

Són considerats deutes/credits a curt termini els que tenen venciment inferior als dotze mesos, 
deutes/credits a llarg te1mini els de venciment superior. 

Els interessos es comptabilitzen segons el principi de la meritació. 

Actius financers 

Les diferents categories d'actius financers són les següeots: 

a) Préstecs i partides a cobrar 

En aquesta categoría s' han inclos els actius que s ' han original en la venda de béns i prestació de serveis 
per operacions de trafic de I'Entitat. També s'han inclos aquells actius financers que no s' han originat 
en les operacions de trafic de !'empresa i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten 
uns cobraments de quantia determinada o determinable. 

Aquests act ius financers s' han valorat pel seu valor raonable que no és altra cosa que el preu de la 
transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els costos que li han estat 
directament atribu'tbles. 

Posteriorment, aquests actius s' han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de resultats 
els interessos reportats, aplicant el metode del interes efectiu . 

Els diposits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als compromisos 
contractuals. 

Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions per deteriorament 
del valor deis actius financers per diferencia entre el valor en llibres i el valor actual deis fluxos 
d'efectiu recuperables . 

b) Inversions mantingudes fins el seu venciment 

La Fundació no té actius financers que es puguin considerar com a inversions mantingudes fins el seu 
venciment. 

e) Actius financers mantinguts pera negociar. 

La Fundació no ' erius financers que es puguin classificar en aquesta categoría. 

d) nancers registrats a valor raonable amb canvis en resultats 

La Fundació no té actius financers que es puguin considerar com a actius financers registrats a valor 
raonable amb canvis en resultats 

Angel Garcia Fontanet 
President 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari 
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e) Inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades. 

La Fundació no té actius financers que es puguin considerar com a Inversiones en el pau·imoni 
d'empreses del grup, multigrup i associades. 

f) Actius financers disponibles pera la venda 

La Fundac ió no té actius financers que es puguin considerar com a actius financers d isponibles per a 
la venda. 

g) Derivats de cobertura 

La Fundació no té actius financers que es puguin considerar com a actius derivats de cobe11ura. 

Correccions valoratives per deteriorament 

Al tancament de l' exercici, s' han efectual les correccions valoratives necessanes per !'existencia 
d'evidencia objectiva que el valor en llibres d' una inversió no és recuperable. 

Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió s'han registrat com una despesa 
o un ingrés respectivament en el compte de resultats. La reversió té el límit del valor en llibres de l'actiu 
financer. 

Passius financers 

a) Debits i partides a pagar 

F.n aquesta categoría s'han indos els passius financers que s'han original en la compra de béns i serveis 
per operacions de trafic de !'empresa i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un origen 
comercial. 

Inic ialment, aquests passius financers s' han registrat pel seu valor raonable que és el preu de la 
transacció més tots aquells costos que han estat directament atribu.Ibles. 

Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. E ls interessos reportats s'han comptabilitzat en el 
compte de resultats, aplicant el metode d ' interes efectiu. 

Els debits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus 
d' interes contractual, així com els desembors exigits per tercers sobre participacions, el pagament de 
les quals s' espera que sigui en el curt termini , s'han valorat pel seu valor nominal. 

Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per 1' import rebut, net de costos 
directes d ' emissió. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el 
reemborsament i els costos directes d 'emissió, es comptabilitzen segons el criteri del meritament en el 
compte de resultats utilitzant el metode del interes efectiu i s'afegeixen a l' import en llibres del 
instrumenten la ~que no es liquiden en el període que es repor1en. 

Els pr ' es es classifiquen com corrents tre t que la Fundac ió tingui el dret incond icional pera ajornar 
1 ancel·lac ió del passiu durant, almenys, els dotze mesas següents a la data del balan<;:. 

Angel Garcia Fontanet 
President 

n explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal. 
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b) Passius financers mantinguts pera negociar 

La Fundació no té passius financers que es puguin considerar com pass ius financers mantinguts pera 
negociar. 

e) Passi us a valor raonable amb can vis en el compte de resultats 

La Fundació no té passius financers que es puguin considerar com passius a valor raonable amb can vis 
en el compte de resultats. 

Bai.xes d'actius i passius financers 

Els criteris emprats per a donar de baixa un act iu financer són que hagi expirat o s' hagin cedit els drets 
contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer sent necessari que s' hagin transferit de manera 
substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. 

Una vegada s'ha donat de baixa l'actiu, el guany o perdua sorgida d' aquesta operació, formara part del 
resultat de l' exercici en el qua! aquesta s' hagi produ'it. 

En el cas deis passius financers !'empresa els dóna de baixa quan l'obligació s'ha extingit. També es dóna 
de baixa un passiu financer quan es produeix un intercanvi d' instruments financers arob condicions 
substancialment diferents. 

La diferencia entre el valor en llibres del passiu financer i la contraprestació pagada inclosos els costos de 
transacció atribuibles, es recull en el compte de resultats de 1 'exercici que tingui lloc. 

Contraer es que mantenen el proposit de rebre o emregar un actiu no financer 

Durant els exercicis 2017 i 2016, la Fundació no té inst:ruments financers d'aquest tipus. 

Contractes de garanties financeres 

Durant els exercicis 2017 i 2016, la Fundació no té instruments financers d' aquest tipus. 

Fiances entregades i rebudes 

En aquesta partida s' inclou les fiances lliurades o rebudes per arrendaments operatius o per prestació de 
serveis. No s' ha procedit a calcul ar el valor raonable de les fiances entregades i rebudes,ja que el seu import 
no és significatiu. 

Inversions en el patrimoni d 'empreses deL grup. multigrup i associades 

Durant els exercicis 2017 i 2016, la Fundació no té instruments financers d' aquest tipus. 

seu cas. els interessos i d' élends d'actius financers reportats amb posterioritat al momenl de 
'adquisició, s' han reconegut e ingressos en el compte de resultats. Per al reconeixement deis interessos 

s'ha utilitzat el metode de 1' . teres efectiu. 

Angel Garcia Fontanet 
President 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari 
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Els dividends es reconeixen quan es declari el dret del soci a rebre' l. 

Existhzcies 

Durant els exercicis 20 16 i 2017 no ha hagut cap moviment en aquest compte. 

Impost sobre Beneficis 

No s'ha comptabilitzat cap partida sota aquest concepte ja que els resultats que ha obtingut la Fundació 
estan exempts del impost sobre beneficis d ' acord ambla llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal 
de les entitats sense final itat lucrativa i deis incentius fiscals al mecenatge, acreditan! davant 1' Agencia 
Tributaria la seva condició d'entitat exempta. 

Ingressos i despeses 

S' han comptabilitzat atenent al principi de meritació. Les prestacions de serveis s'han comptabilitzat en la 
mesura que han estat realitzades. 

No obstant aixo, la Fundació únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de 
1' exercici, m entre que els riscos i les perdues previsibles, encara sent eventuals, es comptabil itzen tan a viat 
són coneguts. 

Els ingressos per la venda de béns o serveis es reconeixen pe! valor raonable de la contrapartida rebuda o a 
rebre derivada deis mateixos. Els descomptes per pagament immediat, per volum o altre tipus de 
descomptes, així com els interessos incorporats al nominal deis credits, es registren com una minoració deis 
mateixos. No obstant aixo, la Fundació inclou els interessos incorporats als credits comercials amb 
venciment no superior a un any que no tenen un tipus d'interes contractual, quan l'efecte de no actualitzar 
els fluxos d'efectiu no és significatiu. 

Provisions i contingencies 

Durant els exercicis 20 17 i 2016, no s'ha comptabilitzat cap ti pus de provisió . 

Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que geoerin obligacions 
futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre les conseqüencies del 
succés que les motiven i són re estimades en ocasió de cada tancament comptable. S ' utilitzen pera afrontar 
les obligacions específiques per a les quals van anar originalment reconegudes. Es procedeix a la seva 
reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d'existir o disminueixen. 

Els passius contingents són possibles obligacions sorgides com a conseqüencia de successos passats, sobre 
els que la seva materialització esta condicionada a que passi o no, un o més esdeveniments futurs 
independents de la voluntat de l'Entitat. Els passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals, 
sinó que s' informa sobre els mateixos en les notes de la memoria, en la mesura en que sigu in cons iderats 
remots. 

idtf71e natura/esa mediambiental 

Es co · era des pesa mediambientall' import meritat de les activitats realitzades o que s' hagin realitzat per 
la stió deis efectes sobre el medí ambient de les operacions de l'entitat. Els imports de les dites despeses 
s consideren des peses d 'explotac· ' e l'exercici en que es meriten i s' incorporen al Compte d'explotació 

en l'epígraf coiTesponent. 
No s' ha comptabilitzat cap 

Angel Garcia Fontanet 
President Secretari 
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Criteris utilitzats peral registre i valoració de les despeses de personal 

La Fundació no ha contret cap tipus de compromís en materia de plans de pensions. 

Les despeses de personal inclouen tots e ls havers i les obligacions d 'ordre social obligatories o voluntaries 
reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o havers variables i les 
seves despeses associades. 

Subvencions, donacions i llegats 

Les subvencions, donacions i llegats es tan valorats per 1 ' import concedit. 

Les subvencions són imputades al resultat en l' exercici en que es concedeixen amb independencia del 
moment del seu cobrament i mantenint el principi de correlació ingressos i despeses. 

Les subvencions, donacions i llegats que van lligades a algun element de r immobilitzat es valoren per 
l 'import concedit i s ' imputen a resultats d' acord a la vida útil del bé afecta!. 

Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades 

En el seu cas, les transaccions amb parts vinculades amb independencia del grau de vinculació es realitzen 
a valors de mercat i es registren d ' acord amb les normes generals. Els elements objecte de les transaccions 
que es realitzin es comptabilitzaran en el moment inicial pe! seu valor raonable. La valoració posterior es 
realitza d 'acord amb el prev ist en les normes particulars per als comptes que con·espongui. 

Actius no corrents mantinguts pera la venda 

No hi ha partides en aquest epígraf del balan~. 

5. Immobilitzat intangible 

La composició i e l moviment deis d iferents comptes de 1' immobilitzat intang ible al tancament de l' exercici 
20 17, és el següent: 

Cost 

Apl icacions lnformatiques 

Total Cost 

Amortitzacions 

Aplicacions lnformatiques ----Tot/acions 

V ~ 
V.Net / 

-~ 
Angel Garcia Fontanet 
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31/12/16 Al tes Baixes/ Trasp 31/12/ 17 

50.708,04 0,00 0,00 50.708,04 

50.708,04 0,00 0,00 50.708,04 

-40.757.63 -5.484,19 0.00 -46.241.82 

~40.757,63 -5.484,19 0,00 -46.241,82 

/ 

9.950,41 4.466,22 
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La composició i el moviment deis diferents comptes de l' immobilitzat intangible al tancament de l'exercici 
20 16, és el següent: 

31/12/15 
1 

A l tes Baixes/ Trasp 31/12/16 

Cost 

Aplicacions lnformatiques 46.748,04 3.960,00 0,00 50.708,04 

Total Cost 46.748,04 3.960,00 0,00 50.708,04 

Amortitzacions 

Aplicacions Informatiques -35. 152, 19 -5.484, 19 -1 25,25 -40.757,63 

Total amortitzacions -35.152,19 -5.484,19 -125,25 -40.757,63 

1 V.Net 11.595,85 9.950,41 1 

Durant els exercic is 2017 i 2016, no hi han béns cedits en ús gratu'itament a l'entitat. 

Tots els béns es troben afectes als fins fundacionals. Existeixen elements totalment amortitzats i la relació 
d 'aquests són: 

lmpor t 201 7 lmport 2016 

Aplicacions informát iques 33.436,30 27.451.30 

Durant els exercicis 2017 i 201 6, no existeixen béns afectes a garantia i reversió, ni restriccions a la 
titularitat. 

Duran! els exercicis 2017 i 20 16, no s'han produ'it canvis d' estimació que afectin a valors residuals, als 
costos de desmantellament, retir o rehabilitació, vides útils, ni metodes d' amortització que tinguin 
incidencia significativa en l'exerc ici present o en exercicis futurs. 

Durant els exercicis 2017 i 2016, no s'han produ'it inversions en immobilitzat intangible adquirides a 
empreses del grup i associades. 

Durant els exercicis 2017 i 2016, no hi ha inversions en immobilitzat intangible situades fora del territori 
espanyol. 

No hi ha despeses financeres capitalitzades en l' exercici 2017 ni al 2016. 

Durant els exer · ·s 2017 i 2016, no s'han produ'it correccions valoratives per deteriorament. 

els exercicis 20 17 i 20 16, no h' apartides d'immobilitzat intangible que estiguin incloses en una 
u tat generadora d'efectiu. 

Angel Garcia Fontanet 
President 
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Duran! els exercicis 2017 i 2016, no ex isteixen béns afectes a subvencions de capital, donacions ni llegats. 

Durant els exercicis 20 17 i 2016, no hi ha elements de l'immobilitzat intangible que estiguin subjectes a 
arrendaments financers o altres operacions de naturalesa similar. 

Durant els exercicis 2017 i 2016, no s' ha produ"it cap operació amb immobilitzat intangible que hagin 
produ"it un resulta!. 

Durant els exercicis 201 7 i 2016, no ex isteixen actius intangibles amb una vida útil indefin ida. 

6) Immobilitzat Material 

La composició i el moviment deis diferents comptes de l' immobilitzat material durant l'exercici 2017, ha 
estat el següent: 

31 /12/16 Al tes Traspassos 31/12/17 
C ost 
Maquinaria 5.385,92 0.00 0,00 5.385.92 
Mobiliari 85.845.64 0.00 0,00 85.845,64 
Equips informatics 106.629,80 1.990,00 0,00 108.619,80 
Total Cost 197.861,36 1.990,00 0,00 199.851,36 

Amorti tzacions 
Maquinaria -5.385,92 0,00 0,00 -5.385,92 
Mobi liari -83.527,47 -82 1,73 0,00 -84.349,20 
Equips inf01matics -100.099,78 -3.370,83 0,00 -103.470,6 1 
Tota l amortitzacions -189.013, 17 -4.192,56 0,00 -193.205,73 

1 V.Net 8.848,19 -2.202,56 6.645,631 

La composició i el moviment deis diferents comptes de 1' immobilitzat material durant l'exercici 20 16. és 
el següent: 

31/12/ 15 Al tes Traspassos 31/12/16 
Cost 
Maquinaria 5.385,92 0,00 0.00 5.385,92 
Mobiliari 85.0 13, 14 0,00 832,50 85.845,64 
Equ ips infonnatics 106.067,40 1.394,90 -832,50 106.629,80 
Total C ost 196.466,46 1.394,90 0,00 197.861,36 

Amortitzacions 

Maquinaria 5.385.92 0.00 0,00 5.385,92 
Mobiliari 80.253, 15 2.525,07 749,25 83.527,47 
Equips informatics 97.462,98 3.507,30 -870.50 100.099,78 

Total a mortitzacions 183.102,05 6.032,37 -121,25 189.013,17 

1 V. Net 13.364,41 8.848,191 

El béns que es traben totalment amortitzats són els següents: 

Angel Garcia Fontanet 
Presiden! 

lmport 2017 lmport 2016 

5.385,92 
78.363,69 
94.827,41 

5.385,92 
74. 110,27 
94.505,68 

i 2016, no s' ha prodtt'it costos estimats de desmantellament, retiro rehabi litació. 

~ -
Guerau Ruiz Pena 

Secretari 
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Durant els exercicis 20 17 i 2016, no s' han produ"it canvis d ' estimació que afectin a valors res iduals, als 
costos de desmantellament, retirada o rehabilitació, vides útils, ni metodes d'amortització que tinguin 
incidencia significativa en l'exercici presento en exercicis futurs. 

Durant els exercicis 2017 i 2016, no hi ha inversions en immobilitzat material situades fora del territori 
espanyol. 

Durant els exercicis 2017 i 20 16, no s'han produ'it compres a empreses del grup. 

Durant els exercicis 20 17 i 2016, no hi ha des peses financeres capital itzades. 

Durant els exercicis 2017 i 20 16, no s' han produi't COtTeccions valoratives per deteriorament. 

Durant els exercicis 2017 i 2016, tots els béns es troben afectes a l'explotació del negoci . 

Durant els exercicis 2017 i 2016, no existeixen béns afectes a garant ía i revers ió, ni restriccions a la 
titularitat. 

Durant els exercicis 2017 i 2016, no existeixen béns afectes a subvencions de capital, donacions n i llegats. 

Durant els exercicis 20 17 i 2016, la Fundació no té contractes firrnats per a la compra venda d' actius. 

Durant els exercicis 2017 i 2016, no hi ha elements de l'immobilitzat material que estiguin subjectes a 
arrendaments financers o altres operacions de naturalesa similar. 
Durant els exercicis 2017 i 2016, no s'ha produ'it cap operació amb immobi1itzat material que hag in produ'it 
un resultar. 

7. Inversions immobiliar ies 

El moviment en aquest capítol del balan<;: de situació durant l'exercici 2017 és el següent: 

Cost 

Terrenys 
Construccions 
Total Cost 

Amortitzacions 

Construccions 
Tota l a mortitzacions 

V.Net 

Angel Garcia Fontanet 
President 

31112/16 

12.020,24 
114.394,43 

126.414,67 

-63.769,27 
-63.769,27 

62.645,40 

Al tes Traspassos 31 /12/17 

0,00 0,00 12.020,24 
0,00 0,00 11 4.394,43 

0,00 0,00 126.414,67 

-2.287,89 0,00 -66.057,16 
-2.287,89 0,00 -66.057,16 

60.357,51 

Secretari 
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El moviment en aquest capítol del balan y de situació durant 1' exercici 2016 és e l següent: 

31/12/15 Al tes Traspassos 31/12/ 16 
Cost 

Terrenys 12.020,24 0,00 0.00 12.020.24 
Construccions 11 4.394.43 0,00 0,00 114.394,43 

Tota l Cost 126.414,67 0,00 0,00 126.414,67 

Amortitzacions 

Construccions 6 1.48 1,38 2.287,89 0,00 63.769,27 
Tota l amortitzacions 61.481 ,38 2.287,89 0,00 63.769,27 

V. Net 64.933,29 62.645,40 

Els ingressos de l' immoble durant l'exercici 20 17 que forma part de les Inversions lmmobilia ries han estat 
de 19.754,70 euros (1 9.620, 15 euros en 1 'exercici 20 16) i ha estat destinat al lloguer durant l' exercici. 

Les despeses associades a aquest béns immobles són: 

La dotació de l'exercici. 

L' administrador de finques que cobra la quantitat de 1.386,90 euros durant e l 201 7 (725,47 
euros en l'exercici 2016). 

L'asseguranva a l'exercici 2017 és de 676,81 euros (657,03 euros en l'exercici 2016). 

Durant e ls exercicis 201 7 i 20 16, no es van realitzar adquisicions d 'actius a empreses del grup i associades. 

Al 31 de desembre de 2017 i 2016, no existien inversions immobiliaries fora del tetTitori nacional. 

Al 31 de desembre de 2017 i 2016, no existia cap restricció a la realització de les inversions, al cobrament 
deis ingressos derivats de les mateixes o deis recursos obtinguts perla seva a lienació o disposició per altres 
mitjans. 

Durant e ls exercicis 201 7 i 2016, no es va realitzar cap correcció valorativa de les inversions immobiliaries. 

Al tancament dels exercicis 201 7 i 20 16, no havien costos estimats de desmantellament, retiro rehabilitació, 
inclosos com major valor deis actius. 

No es van capitalitzar despeses ti nanceres en els exercicis 201 7 i 20 16. 

Al 3 1 de desembre de 2017 i 20 16, no existien inversions immobiliaries totalment amortitzades. 

Durant els exercicis 2017 i 2016, no existeixen béns afectes a garantía i reversió, ni restriccions a la 
titularitat. 
Al tancament deis exercicis 2017 i 20 16, no ex istien inversions immobiliaries afectes a subvencions 
donacions i llegats. 

17 i 201 6. no existien obligacions contractuals per a adquisició, construcció o 
d 'inversions immobiliaries o per reparacions, manteniment o millores. 

Angel Garcia Fontanet 
President 
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No s' ha produ'it cap circumstancia que hagi suposat una incidencia significat iva que afecti a l'exercici 
present o a exercicis futurs en relació a les estimacions de valors residuals, costos de desmantellament, retir 
o rehabilitació, vides útils i metodes d' amortització. 

La po lítica de I'Entitat és formalitzar polisses d'assegurances per a cobrir possibles riscos que estiguin 
subjectes els diversos elements de inversió immobiliaria. 

8. Béns del patrimoni cultural 

Durant els exercicis 201 7 i 20 16, la Fundació no té cap ti pus d ' inversió en Patr imoni Cultural. 

9. Arrendaments i altre operacions de naturalesa similar 

Arrendaments financers 

Durant els exercicis 201 7 i 2016, la Fundació no disposa d ' arrendaments d'aquesta naturalesa. 

Arrendaments operatius 

AITendadors: 

Durant l' exercici s'ha facturat en concepte d 'aiTendament la quantitat de 19.754,70 euros ( 19.620, 15 euros 
en l'exercici 2016) . 

Aquest aiTendament correspon a la inversió immobiliaria que té la Fundació, amb una durada de 5 anys, 
fins 21 de man;; de 202 1 per un import de 1.6 1 0,00 euros mensuals. 

Durant els exercicis 201 7 i 2016, no s' han reconegut quotes contingents coma ingressos de l'exercic i. 

A.rrendataris: 

Les despeses en concepte d 'arrendaments operatius corresp onen en la seva majoria al cimon de l'edifici on 
la Fundació desenvolupa la seva activ itat. 

A més hi ha el lloguer del material de so, d' una fotocopiadora i de la centraleta telefón ica. 

El cost de l'exercici coiTent ha estat de 15.401 ,92 (16.557,27 euros en l' exercici 20 16). 

Durant els exercicis 201 7 i 201 6, no s'esperen rebre pagaments futurs per subarrendaments operatius no 
cancel·lables. 

Durant els exercicis 20 17 i 201 6, no hi ha restriccions imposades a la Fundació en virtut d'aquests 
contractes. 

Angel Garcia Fontanet 
President 
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Secretari 
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10. I nstruments financers: Actius financers 

10.1. Consideracions generals 

La Fundació té registrats en el capítol d ' instruments financers, aquells contractes que donen lloc a un actiu 
financer en una empresa i, simult~miament, a un passiu financer o a un instrument de patrimoni en una altra 
empresa. 

Informació sobre la rellevancia deis instruments financers en la situació financera i en els resultats 
de l'entitat: 

10.1.1 lnformació relacionada amb el balan~ 
o 

a) Categories d ' actius i passius financers: 

El valor en llibres de cadascuna de les categories d ' actius financers assenyalats en la norma de 
registre i vaJoració desena, és e l que se detalla a continuació: 

a.1) Actius financers 

La informació deis instruments financers de l'actiu del balan~ de la Fundació, sense considerar 
l'efectiu i altres actius líquids equivalents, i sense considerar les administracions públiques, 
classificats per categories i expressats en euros, és la que es mostra a continuació: 

Classes lnstrum cnts fina nccrs a curt termini T otal 

lnstruments de Valors r eprcscntatius 
Credits, dcriva ts i a ltres 

patrimoni de dcute 

Catcgories 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Actius financers a o o o o 105.804,77 811.8 10,20 105.804,77 8 11.810,20 
cost amorti tzat 

Total o o o o 105.804,77 811.810,20 105.804,77 81 1.810,20 

No s· inclo uen els saldos amb la Hisenda Pública. 

a.2) Passius financers 

La informació deis instruments financers del passiu del baJan~ de la Fundació, classificats per 
categories i expressats en euros, són: 

Classcs lnstrumcnts financer s a curt termini 

Categories Deutes amb e ntita ts 
de credit 

2017 2016 

Ocrivats 

Al tres 

201 7 2016 

Passius financers o o 60.225,39 22.926,98 

Angel Garcia Fontanet 
President 

22.926,98 

Tota l 

201 7 2016 

60.225,39 22.926.98 

60.225,39 22.926,98 

~~\ 
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l . Imports deis venciments deis deutes 

Tots els deutes que té pendents la Fundació son a curt termini, inferior a 12 mesas. 

2. Durant els exercicis 20 17 i 20 16, no hi ha deutes amb garanties reals. 

3. Durant els exercicis 20 17 i 20 16, no hi ha préstecs pendents de pagament al final del període. 

10.2. Correccions per deteriorament del valor originarles pel risc de credit 

La Fundació aplica una política de control i seguiment del risc de credit consisten! en la valoració i control 
del nivell de risc actual i futur. 

Durant els exercicis 20 17 i 20 16 la Fundació ha comptabilitzat un deteriorament original pel risc de credit 
en els Deutors comercials i al tres comptes a cobrar de: 

Saldo inicial 2016 55.672,60 

Dotacions 0.00 

Aplicac ions o 
Baixes o 
Saldo final20 16 55.672,60 

Dotacions 0,00 

Aplicacions o 
Baixes 55.672,60 

Saldo final 2017 0,00 

10.3. Valor raonable 

a) Al tancament de l' exercici s'ha valorat els diferents instruments financers amb el seu valor 
raonable. En tot cas, no hi havia gaires diferencies significatives entre el valor raonable i el valor 
en ll ibres deis actius i passius financers. 

b) Per categoría d'actius financers, a l'exercici 2016 les úniques variacions del valor raonable es 
referent als instruments financers que es trobaven classificats a curt termini. 

Els ingressos financers registrats en el compte de resultats de l'exercici 2016, en relació a aquests 
instruments financers, eren de 515,69 euros. 

e) 

10.4. ntitats del grup, multigrup i a 

urant els exercicis 201 7 i 201 a Fundació no manté participacions en el patrimoni net que puguin 

Angel Garcia Fontanet 
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10.5. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 

Usuaris 

Oubtós Cobrament 

Ocutors 

Hisenda Pública Deutora 

(en concepte d' Impost sobre Societats) 

Provisions Insolvencies 

TOTAL 

2017 

105.653.40 

0,00 

15 1,37 

3.871 ,39 

0,00 

109.676,16 

La composició deis moviments deis usuaris ha estat el següent: 

Exercici 2017 Exercici 2016 

Saldo Inicial 111.126.55 82.474,25 

Augrnents 897.697,78 685.774.58 

Disrninucions -903. 170,93 -657.122,28 

Saldo Final 105.653,40 111.126,55 

10.6. Altre tipus d'informació 

2016 

111.126,55 

55.672,60 

151 ,37 

3.774,87 

-55.672,60 

115.052,79 

Durant els exercicis 2017 i 20 16, no hi ha informació rellevant que afee ti als actius financers i no est igui 
registrada en el seu COITesponent epígraf. 

11-. Fons Propis 

Els Fons Propis de la Fundació pugen a 31/12/2017 a 864.880,00 (857 .190,08 euros en l'exercici 2016, i el 
composen per les següents partides: 

Capital Fundacional 

Capital Penden! 
d' Aplicació 
Resultats pendcnts 
aplicació 

Re 

Angel Garcia Fontanet 
President 

Saldo Inicial Augments Traspas 

661.809,29 0,00 0,00 

805.656,73 0,00 0,00 

-611 .626,05 0,00 1.350.1 1 

1.350,11 0,00 -1.350, 11 

"7.190,08 7.689,92 0,00 

t 2016, no hi ha desemborsaments pendents. 

Saldo final 

661.809,29 

805.656,73 

-61 0.275.94 

7.689.92 

864.880,00 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari 
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Durant els exercicis 2017 i 20 16, no s' ha produ'it ap01tacions no dineraries. 

Durant els exercicis 2017 i 20 16, no s' ha produ'it aportacions per compensar excedents negatius d'exercicis 
anteriors. 

Durant els exercicis 20 17 i 2016, no hi ha hagut moviments deis fons especials. 

12-. Subvencions, donacions i llegats 

Durant l'exercici 2017 i 2016 s' han meritat a la Fundació les següents subvencions: 

lmport 2017 lmport 2016 

Ajuntament de Barcelona (activitats) 2 17.000,00 217.000,00 

Diputació de Barcelona 199.800,00 199.800,00 

General ita! de Catalunya 0,00 15.220,00 

Área Metropolitana de Barcelona 10.000,00 10.000,00 

Ajuntament de Barcelona (habitatge assequible) 8.394,00 0,00 

Diputació de Girona 27.829,24 25.000,00 

Diputació de Barcelona. Educació 0,00 20.000,00 

Ajuntament de Terrassa 18.000,00 0,00 

Diputació de Barcelona. Ajut a la recerca del govern local 0,00 3.700,00 

Al tres 870,00 0,00 

TOTAL SUBVENCIONS CONCEDIDES 481.893,24 490.720,00 

Durant els exercicis 2017 i 2016, totes les subvencions han estat aplicades al seu fi. 

13. Situació fiscal. 

El detall deis saldos amb administracions públiques és el següent: 

CUENTA 

flP. Per IVA 

H.P. Deutora per devolució impostas 

H.P. Creditora per retencions 

Ángel Garcia Fontanet 
President 

2017 

Saldos Deutors 

No corren! Correnl 

3.871 ,39 

3.871,39 

Saldos Creditors 

No corrent Corrent 

23 .725,70 

12.855,52 

8.277,60 

44.858,82 

Secretari 
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2016 

Saldos Deutors Saldos Creditors 

CUENTA No corrent Corrent No corrent Corrent 

li. P. per IVA 8. 173.04 

1-I.P. Deutora per devolució impostes 3.774,87 

1-l .P. Creditora per retencions 11. 174,4 1 

Org. Seg. Social Creditor 8.658,58 

Total 3.774,87 28.006,03 

La liquidació de l' impost de Societats és la següent: 

Import 2017 Import 2016 

Resultat comptable 7.689,92 1.350,1 1 

Resuhats exempts -7.689,92 -1.350.11 

Compensació Bases o o imposables negatives 

Base imposable o o 
Retencions 3.871,39 3.774,87 

TOTAL A RETORNAR 3.871,39 3.774,87 

Durant e ls exercicis 2017 i 2016, no s' ha activat les bases imposables negatives. 

Durant els exercicis 2017 i 2016, no hi ha incentius fisca ls. 

Segons estableix la Jegislac ió vigent, els impostos no poden considerar-s'hi definitivament liquidats fins 
que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades perles autoritats fiscals o hagi transcorregut el 
termini de prescripció de quatre anys. Al 3 1 de desembre de 2017 la Fundació té oberts a inspecció els 
quatre últims exercicis per als impostos principals que li són aplicables. 

En opinió de la Direcció, no existeixen contingencies d ' impotts significatius que poguessin derivar-se de 
la revisió deis períodes oberts no inspeccionats per l'autoritat competent. 

Altres tributs 

Durant e ls exercicis 2017 i 2016, no existeix cap infonnació significativa en relació a altres tributs. 

De conformitat amb la legislació fiscal vigent, e ls impostos no poden considerar-s'hi definitivament 
liquidats fins que no hagin estat comprovats per 1' Agencia Tributaria o hagi transcorregut el seu període de 
prescripció. 

·nió de la Direcció, no existeixen contingencies d' imports significatius que poguessin derivar-se de 
1 ·evisió dels períodes oberts no · peccionats per l'autoritat competent. 

Angel Garcia Fontanet 
President 

~er~ 
Secretari 
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14-. Ingressos i despeses 

Des peses 

Sous i Salaris 

Despeses de personal 

Sous i salaris 

Seguretat Social 

Al tres despeses socials 

421.708,29 

33 1.982.19 

83.430,08 

6.296,02 

La Fundació no ha fet cap permuta ni durant l' exercici 2017 ni durant 2016. 

lngressos de promocions, patrocinadors i coHaboracions 

Durant els exercicis 2017 i 2016, la Fundació no té ingressos per aquest concepte. 

Transaccions efectuades amb moneda estrangera 

Durant els exercicis 2017 i 2016, no s'han produ"it transaccions d 'aquesta natural esa. 

15-. Provisions i contingencies 

Durant els exercicis 2017 i 2016, la Fundació no ha do tat cap ti pus de provisió. Ni té cap ti pus de 
contingencia. 

16-. lnformació sobre el medi ambient 

L'Entitat no ha tingut cap despesa mediambiental en el present exercici i !' anterior. 

17-. Retribucions a llarg termini al personal 

No hi ha retribucions a llarg termini al personal. 

18-. Negocis conjunts 

La Fundació no participa en cap tipus de negoci conjunt. 

19-. Actius no corrents mantinguts per a la venda 

No hi ha parf ~graf del balanc;:. 

Ángel Garcia Fontanet 
President Secretari 
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20-. Fets Posteriors al tancament. 

Durant l'exercici 20 17 no s' ha produ'it amb posterioritat al tancament cap fet que posi de manifest 
c ircumstilncies queja existien a la data de tancament i que, per aplicació de la norma de regisn·e i valoració, 
haguessin suposat incloure un ajusten les x ifres d'aquests comptes anuals o que afectin a l'aplicació del 
principi d ' empresa en funcionament. 

21-. Operacions Vincularles 

A l'efecte d 'aquesta informació, es consideren parts vinculades a la Fundació: 

- Participacions en altres entitats. 

- Membres de l'organ de govern (Patronat). 

- Personal d'alta direcció (aJtres parts vinculades). 

Participacions en altres entitats 

Durant els exercicis 20 17 i 2016, 1' Entitat no participa en altres entitats. 

Membres de l'organ de govern (Patronat) 

Durant e ls exercicis 20 17 i 2016, s' han rebut les següents subvencions i prestacions de serveis dels patrons: 

lmport 2017 lmport 2016 

Ajuntoment de Barcelona 288.286,55 217.000,00 

Diputació de Barcelona 2 14.213.22 233.365,00 

Generalitat de Catalunya 0.00 15.220.00 

Associació Catalana de Municipis 0,00 17.850.00 

Federació de Municipis de Catalunya 19.300.00 19.266, 12 

Área Metropolitana de Barcelona 23.500.00 10.000,00 

Ajuntament de Terrassa 18.000,00 0.00 

Diputació de Girona 27.829,24 25 .000,00 

lnstitut de Cultura de Barcelona 14.277,20 0,00 

TOTAL 605.406,21 537.701,12 

El saldos pendents de cobrament a tancament de is exercicis 20 17 i 2016 son: 

Diputació de Barcelona 

Associació Catalana de Municipi 

Federació de Municipis de C 

Ángel Garcia Fontanet 
President 

1mport 2017 

17.440,00 

41.300.39 

17.275,41 

10.000,00 

0.00 

0.00 

lmport 2016 

44.71 1,65 

0,00 

0,00 

0.00 

8.639,40 

19.266, 12 

k.~ 
Secretari 
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Diputació de Girona 

Generalitat de Catalunya 

TOTAL 

Alta direcció 

2.829,24 

0,00 

88.845,04 

0,00 

15.220,00 

87.837, 17 

No s' han meritat durant l'exercici 2017 i 20 16 despeses d 'Alta Direcció de la Fundació. 

22-.Informació sobre el període mig de pagament a prove'idors. (disposició addicional 
tercera, «Deure d'informació», de la Llei 15/2010, de 5 de juliol) 

L' informació en relació amb el període mig de pagament a prove'idors en operacions comercials és la 
següent: 

Exercici 2017 Exercici 2016 

Di es Di es 

Període mig de pagament a proverdors 37,37 2 1,83 

Rati de les operacions pagades 30 30 

Rati de les operacions pendents de pagament 30 30 

lmport (euros) lmporl (euros) 

Total pagaments realitzats 20 17 180.021 ,41 15 1.309,68 

Total pagaments pendents a 3 1.12.2017 24.758, 13 7.688,20 

Es consideren prove'idors, a efectes del d tlcul anterior, e ls creditors comercials inclosos en el passiu corrent 
del balanc;: per deutes amb subministradors de béns o serveis (s 'exclouen, per tant, els prove'idors 
d'immobi litat i els creditors per anendament financer). 

23-. Aplicació d'elements patrimonials i d'ingressos a flnalitats propies 

a) Dotació Fundacional 

Els Fons Propis de la Fundació estan compostos per les següents partides : 

Capital Fundacional 

Capital Pendent 
d 'Aplicació 
Res u! pendents 
a cació 

TOTAL FONS 
PRO PIS 

Ángel Garcia Fontanet 
President 

Saldo 201 7 Saldo 2016 

661.809,29 661.809,29 

805.656,73 805.656,73 

-6 10.275,94 -61 1.626,05 

1.350, 11 

857.190,08 

Secretari 
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La dotació Fundacional és de 661.809,29 euros (taot 2017 com 2016). Aquesta Dotació esta materialirzada 
en un immoble propietat de la Fundació que esta comptabilitzat dins de les inversions immobiliaries per 
import (una vegada deduldes les amortitzacions) de 60.357,51 euros (62.645,40 euros en l'exercici 2016), 
i en inversions financeres per la diferencia. 

b) Calcul pel guaJes determina si s'ha destinat a les finalitats fundacionals el percentatge legalment 
establert 

La tota litat deis ingressos de la Fundació s' han destinat als fins fundacionals. E l superavit d'explotació 
d ' aquest exercic i es destinara a compensar excedents negatius d ' anys anteriors. 

e) Gt·au de Cornpliment de les finalitats de la Fundació. Liguidació del Pressupost 

La liquidació del Pressupost de I'Exercic i de la Fundació Caries Pi i Sunyer presenta les següents 
diferencies respecte al pressupost previst: 

a) Pe! que fa referencia a les despeses generals, presenta unadesviació de - 11 .404,16 ew·os (-853,58 
euros en l'exercici 2016). 

b) En referencia a a !tres des peses, e l pressupost va quantificar un cost de 419.344,49 euros 
(403.647,29 euros en l'exercici 20 16), finalment ha estat de 484.129, 1 O euros (4 16.155,37 euros 
en l'exercici 2016). 

És a dir, la desviació de les des peses totals ha estat de 53.380,45 euros ( 12.508,08 en l' exercici 20 16). 

Referent a ls ingressos la desviació ha estat de 51.159,83 ew·os més del que es va pressupostar degut al 
increment d • ingressos provinents de Convenís signats durant 1' exercici 2017. 

El resul tat de l' exercici ha estat de 7.689,92 

1 LIQ.UIDACIÓ PRESSUPOST 2017 1 

O ESPESES 

a) Despeses generals 

Materia l oficina i altres 
aprovisionaments 

Manteniment aire condicionat 

manteniment alarmes 

Manteniment casa 

Manteniment ordinadors 
Assessoria jurídica, financera i 
laboral 

Angel Garcia Fontanet 
President 

Pressupost 
2017 

182.089,97 

8.000,00 

3.700,00 

1.028,52 

3.950,20 

3.456,00 

19.814,63 

euros front als 9.910,54 euros que es van pressupostar. 

Pressupost 
2017 INGRESSOS 2017 2017 

170.685,81 a) Subvencions 451.800,00 451.800,00 

Aj untament de 
4.880,98 Barcelona 217.000,00 217.000,00 

Diputació de 
2.918,91 Barcelona 199.800,00 199.800,00 

Area Metropolitana 
1.028,52 de Barcelona- Panel 10.000,00 10.000,00 

1.904,40 Diputació de Girona 25.000,00 25.000,00 

7.185,14 

18.041,27 b) lngressos varis 159.545,00 210.704,83 

751,44 Lloguernau 19.320,00 19.754,70 

2.850,00 Venda Publicacions 150,00 177,43 

1.386,90 lngressos financers 800,00 88,64 
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Banc de Bones 
Practiques- Federació 

Electricitat 12.500,00 11.907,67 de Municipis 17.200,00 19.300,00 

Generalita t de 
Telefon 5.400,00 5.560,14 Catalunya- Informe 18.000,00 0,00 

Diputació Barcelona-
Lloguer centraleta 0,00 Beca Govern Local 3.700,00 0,00 

Avaluació de 
l'aplicació de la 
normat iva sobre 
Transparencia- Síndic 

Aigua 590,00 610,21 de Greuges 30.000,00 31.150,00 

Neteja 7.272,81 6.894,39 Memoria Federació 2.075,00 0,00 
Diputació Barcelona-

Arrendaments i canons casa 12.000,00 12.022,00 Consells Comarcals 30.000,00 0,00 

Asseguran~;a nau i seu 1.040,00 1.038,62 Revista Franquisme 2.300,00 870,00 

Pet its Municipis-
Diputació de 

Lloguer fotocopiadora 1.100,00 827,72 Barcelona 18.000,00 14.413,22 

Missatgeria i correus 1.000,00 597,66 Petits Municipis- ACM 18.000,00 0,00 

Ajuntament de 
Barcelona-

Tributs (IVA, IBI) (1) 22.000,00 20.875,65 Benchmarking 17.500,00 

Ajuntament de 
Barcelona -Grans 

Sous 25.632,57 26.643,54 Ciutats 17.982,55 

Sous Direcció 18.000,00 18.000,00 Arxiu Pi i Sunyer 3.000,00 

Seguretat social i altres Ajuntament Terrassa-
despeses socials 7.538,24 6.695,76 Descentralització 18.000,00 

Ajuntament de 

Amortitzacions 13.000,00 11.964,64 Barcelona- Cens 7.326,00 
Ajuntament de 
Barcelona -

Fotocopies i enquadernacions 5.000,00 52,50 Remunicipalització 11.260,00 
Ajuntament de 

Publicitat i varis i lloguer so Barcelona-

casa 1.000,00 5.566,42 Reinternalització 16.150,00 
Ajuntament de 
Ba rcelona-Habitatge 

Sistemes lnformatics 0,00 Assequible 8.394,00 

Despeses financeres 250,00 345,25 AMB-Residus 13.500,00 

Ajuntament de 
Barcelona- Després 

Despeses biblioteca 250,00 77,48 Guerra 6.951,20 
Diputació Girona-

Viatges i despla~;aments 250,00 58,60 Opuscle 2.829,24 

0,00 Sapiens SCCL 57,85 

Fundado Bosch i 
Gimpera 2.000,00 

419.344,49 484.129,10 

55.236,80 

~ 
Angel Garcia Fontanet 
President Secretari 
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Observatori Govern Local 

Banc de Bones Practiques 

Loc@l í web- mai ling 

Arxiu Pi i Sunyer 

Actes Fundació 
Generalitat de Cata lunya-
Informe 
Diputació Barcelona-Beca 
Govern Local 
Revista Franquisme i Transició 

nº 2 

Ava luació de l'aplicació de la 
normativa sobre Transparencia-
Síndic 

Consells Comarcals 

Altres Estudis 

Bench m a rking 

Grans Ciutats 

Petit s Munici pís 

Total despeses previstes 

Resultats previstos 

TOTAL 

Liguidació del 
Pressu~ost 2016 

DESPESES 

a) Despeses generals 
Material oficina i altres 
aprovisionaments 
Manteniment aire 
condicional 

manteniment alarmes 

Manteniment casa 

Manteniment ordinadors 
Assessoria jurídica, fi nancera 
1 laboral 

Auditoría 

Administració nau 

Electricitat 

Angel Garcia Fontanet 
Pres ident 

Pressupost 

172.297,72 

7.800,00 

2.900,00 

2.800,00 

2.300,00 

3.000,00 

19.400,00 

5.400,00 

1.092,00 

13.600,00 

140.209,12 

17.200,00 

352,00 

83.346,57 

3.000,00 

18.000,00 

3.700,00 

2.300,00 

30.000,00 

30.000,00 

36.000,00 

601.434,46 

9.910,54 

611.345,00 

2016 

171.444,14 

6.551,47 

4.956,62 

1.080,91 

3.561,79 

4 .989,88 

20.679,23 

0,00 

725,47 

11.631,56 

5.088,24 

2.308,63 

180.973,26 

19.748,99 

104,00 

67.917,61 

930,00 

40.369,41 

93.188,17 

18.631,09 

17.582,55 

16.150,82 

Total ingressos 
654.814,91 previstos 

7.689,92 

662.504,83 TOTAL 

Dife rencia INGRE5S05 

· 853,58 a) Subvencions 
Ajuntament de 

-1.248,53 Barcelona 

2.056,62 Diputació de Barcelona 
Area Metropolitana de 

-1.719,09 Barcelona 

1.261,79 Diputació de Giro na 

1.989,88 

1.279,23 b) lngressos varis 

-5.400,00 Uoguer nau 

-366,53 Venda Publicacions 

·1.968,44 l ngressos financers 
Diputació Barcelona-

1.311,48 Panel Salut Publica 
Fundacio Jau me Bofill-

-814,61 Panel Educació 

611.345,00 662.504,83 

611.345,00 662.504,83 

Pressupost 

451.800,00 

217.000,00 

199.800,00 

10.000,00 

25.000,00 

124.145,00 

20.520,00 

150,00 

3.750,00 

0,00 

0,00 

2016 Difere ncia 

4 51.800,00 0,00 

217.000,00 0,00 

199.800,00 0,00 

10.000,00 0,00 

25.000,00 0,00 

137.149,62 13.004,62 

19.620,15 -899,85 

177,65 27,65 

725,70 -3.024,30 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari 
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Diputació Barcelona-
Aigua 590,00 620,56 30,56 Panel Educació 10.000,00 10.000,00 0,00 

Diputació Barcelona-
N e teja 6.960,00 7.516,86 556,86 Panel Habitatge 10.000,00 10.000,00 0,00 

Diputació Barcelona -
Arrendaments i canons casa 12.000,00 11.832,88 -167,12 Panel Salud Publica 0,00 8.265,00 8.265,00 

INAP- Externalització i 
Asseguran~a Nau 1.040,00 1.668,82 628,82 Austeritat 0,00 0,00 0,00 

Federació de Mu nicipis-
Lloguer fotocopiadora 1.100,00 1.031,76 -68,24 Sane Sones Practiques 17.000,00 17.200,00 200,00 

Generalitat de 
Catalunya-Liei de 

Missatgeria i correus 1.000,00 592,63 -407,37 Governs Locals 0,00 0,00 0,00 
Generalitat de 

Tributs (IV A, 181) (1) 22.000,00 22.467,48 467,48 Catalunya- Informe 18.000,00 15.220,00 -2.780,00 
Federació de Municipis-

Sous 25.127,48 24.100,85 -1.026,63 Memória Entitat 2014 0,00 0,00 0,00 
Ajuntament Web Dret 

Sous Direcció 18.000,00 18.000,00 0,00 Local 8.000,00 0,00 -8.000,00 

Seguretat social i altres Diputació Barcelona-
despeses socials 7.538,24 6.922,97 -615,27 Beca Govern Local 3.700,00 3.700,00 0,00 

Agencia Catalana de la 
Amortitzacions 10.000,00 13.804,45 3.804,45 Joventut 0,00 0,00 0,00 

Revista Franquisme i 
Transició n22 

Fotocópies i enquadernacions 0,00 747,99 747,99 aportacions 2.300,00 0,00 -2.300,00 
Avaluació de l'aplicació 

0,00 de la normativa sobre 
Transparencia- Síndic de 

Publicitat i varis 1.000,00 -1.000,00 Greuges 30.725,00 30.725,00 0,00 
Federació de Municipis 

Slstemes lnformatics 0,00 0,00 0,00 Memória 2.066,12 2.066,12 

Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 Informe Salut Publica 1.600,00 1.600,00 
Petits Municipis-
Associació Catalana 

Despeses biblioteca 250,00 30,77 -219,23 Municipis 17.850,00 17.850,00 

Viatges 1 despla~aments 250,00 117,11 -132,89 

Despeses bancaries 250,00 415,21 165,21 

b) Despeses per activitats 403.647,29 416.155,37 12.508,08 -Panel Politiques Públiques 43.191,79 49.787,12 6.595,33 ,{_ ~~~11 ir 
Observatori Govern Local 205.569,27 198.847,81 -6.721,46 ~~ ~-~-~ ~ 
Sane de Sones Practiques 17.200,00 16.773,99 -426,01 ~ ~~ 

(; 
¡;t '- J Loc@l i web- mailing 352,00 1.895,80 1.543,80 

(".... ~ 
Arxiu Pi i Sunyer 81.609,23 88.786,58 7.177,35 \ : 

-·~ ... 
-' Actes Fundacló 1.000,00 2.001,38 1.001,38 -· n~l 111 1 :e:l: 
' ... Generalitat de Catalunya- a. l·•tit'll~ , 

~ 
.;t.. .. ~ . 

cP ,. pb ... ,, 
~~ -Gl• 
l;!t' 

~~ ~ -Informe 18.000,00 16.047,63 -1.952,37 1-u>i!N'I. 5 i 

~:1 Diputació Barcelona-Beca \·: Govern Local 3.700,00 3.700,00 0,00 ~. ~ ~ 
;u l. ~, .. 'i Revista Franquisme i 

Transició n• 2 2.300,00 
Avaluació de l'aplicació de la 
normativa sobre 
Transparencia-Sindic 30.725,00 

Memória Federagó-Mllnicipis 

Tot~ previstes 575.945,00 

V 
~ Resulta ts previstos 

TOTAL 5~(oo 

Á 
Ángel Garcia Fontanet 
President 

1.763,01 -536,99 

32.899,16 2.174,16 

3.652,89 3.652,89 
Total ingressos 

587.599,51 11.654,50 previstos 

1.350,11 1.350,11 

588.949,62 13.004,62 TOTAL 

575.945,00 588.949,62 

575.945,00 588.949,62 

13.004,62 

13.004,62 

Secretari 
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DE LA GESTIÓ ECONÓMICA 1 D'ACTIVITATS DE LA 

FUNDACIÓ CARLES PI 1 SUNYER, D'ESTUDIS AUTONÓMICS 1 LOCALS 

24-. Altra Informació 

a) Nombre mitja de persones ocupades en el curs de l' exercici, distribu'it per categories i per 
sexe: 

En l'exercici 2017: 

Categoria Total Homes Dones 

Titulats Grau superior 8,28 2,18 6,1 

Oficiall 1 o 1 

En l'exercici 2016: 

Categoria Total Homes Dones 

Titulats Grau superior 9 3,53 5,47 

Oficiall l o 1 

A més a més durant 1' exercici 2017 es van contractar pel Banc de Bones Practiques, pel Panel de Poi ítiques 
Públiques i per I' Observatori de Govem Local un total de 18 becaris (10 homes i 8 dones). 

b) Composició del Patronat 

Ates que finalitzat e l termini de vigencia deis nomenaments deis patrons temporals la Fundació procedeix 
a reelegir-los i renovar-los en el ciirrec de patrons temporals, així va esser el 7 de juny de 2016 i e l 5 d ' abril 
de 201 7, els nomenaments realitzats perla Fundació per integrar el Patronat són els que segueixen, aixo no 
obstant només tenen la consideració de membres del patronal les persones físigues, jurídigues 
administracions que per haver estat nomenades han acceptat el nomenament i ciirrec de patró. 

PATRONS INSTITUCIONALS 

l . Ajuntament de Barcelona (representa! pel senyor Gerard Pisarello Prados, en substitució pel senyor Jordi 
Casas Pallarés) 
2.- Diputació de Barcelona (representada pel senyor F. Xavier Forcadell i Esteller) 
3.- Ajuntament de Lleida (representa! pel Sr. loan Gómez López) 
4.- Ajuntament de Girona (representa! pel senyor Caries Ribes i Girones) 
5.- Generalitat de Catalunya, (representada pel director de l'Escola d' Administració Pública de Catalunya, 
Sr. Agustí Co lominas i Companys) 

PATRONS VITALICIS 

6.- Sr. Angel Garcia Fontanet (President) 
7.- Sr. Josep M. Bricall i Massip 
8.- Sr. David Pér 

STEMPORALS 

.- Ajuntament de Tarragona resentat pel senyor Joan Anton Font Monclús) 
10.- Area Metropolitana de celona- Mancomunitat de municipis (representada pel senyor Ramon Torra 
i Xicoy, en substitució senyor Eduard Saurina) 

Angel Garcia Fontanel 
Presiden! Secretari 
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11.- Associació Catalana de Municipis (representada per la senyora Judith Gifreu Font, Sr. Marc Pifarre 
Estrada representant del Forum Comarcal de /'ACM) 
12.- Col·legi de Secretaris, interventors i tresorers de Catalunya (representa! per la senyora Petra Saiz 
Antón) 
13.- Diputació de Girona (Albert Piñeira Brosel) 
14.- Diputació de Lleida (Rosa Pujo! Esteve) 
15.- Diputació de Tarragona (manca acceptació i designació representan!) 
16.- Federació de Municipis de Catalunya (representada pel senyor Xav ier Amor, en substitució pel senyor 
Juan l. Soto) 
17.- Instituto Nacional de Administración Pública (representar pel senyor Manuel Arenilla Sáez) 
18.- Sr. Enrie Argullol i Morgades (baixa, donar compte al Patronal de data 14.12.2017) 
19.- Sra. Montserrat Bailarín Espuña 
20.- Sr. Josep Ramon Barbera 
21.- r. Ferran Bel Accensi 
22.- Sr. Lluís Bertran Saura 
23.- Sr. Antoni Castells Oliveres 
24.- Sra. Merce Conesa Pages 
25.- Sr. Josep M. Elorduy Vida! 
26.- Sr. Josep Ramon Fuentes Gasó 
27.- Sr. Jau me Galofré i Crespi 
28 .- Sr. Joaquim Nada! i Farreres 
29.- Sra. Angels Orriols Salles 
30.- Sr. Montserrat Peretó Garcia 
31.- Sr. Oriol Pi-Sunyer i Cuberta 
32.- Sra. Ariadna Quer Pi i Sunyer 
33.- Sr. Caries Rossinyo1 Vida! 
34.- Sr. Guerau Ruiz Pena (Secretari) 
35.- Sr. Juan l. Soto Valle 
36.- Sra. Momserrat Mundi Mas 
37.- Sr. Eulalia Vintró i Castells 

PATRONS EMERITS Sr. Antoni Siurana Zaragoza 

e) Relació de les operacions de l'exercici pera les guals s'ha tramitat una autorització del Protectorat 
i estat de compliment de les resolucions corresponents. 

La Fundació no ha realitzat durant l'exercici cap operació que requerís una autorització expressa del 
Protectorat. 

d) Import de les compensacions de les despeses meritades pels membres deis Órgans de govern 

Durant els exercicis 2017 i 2016, no s' ha meritat cap despesa deis membres deis organs de govem. 

e) Import deis acomptes concedits al conjunt del membres de l'Órgan de govern 

Durant els exercicis 201 7 i 2016. no s' ha fet efectiu cap importa compte al conjunt de membres de l'Organ 
de govern. 

contingents . 

Angel Garc ia Fontanet 
Presiden! 

, no existeix cap tipus de garantia compromesa amb tercers ni passius 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari 
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g) Moviment deis fons especials 

Durant els exercicis 2017 i 2016, no hi ha hagut cap ti pus de moviment en els fons especials. 

h) Altre informació 

Durant els exercicis 20 17 i 20 16, no s' ha produ'it cap fet significatiu després del tancament de l'exercici. 

i) Honoraris de !' empresa auditora 

Les des peses d' auditoría, derivats deis honoraris meritats durant 1' exercici 20 17 i 2016 són repercutits per 
1' Ajuntament de Barcelona. 

j) Medj Ambient 

Durant els exercicis 2017 i 2016, I'Entitat no ha tingut cap despesa mediambiental. 

k) Unitats de decisió 

Durant els exercicis 2017 i 20 16, la Fundació no forma part de cap conjunts d'empreses sotmeses a una 
mateixa unitat de decisió. 

25-. AMPLIA CIÓ DE LA MEMORIA ECONÓMICA D' ACORD AMB EL QUE 
ESTABLEIX L' ARTICLE 3.10 DE LA "LEY 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. (B.O.E. 24-12-
2002) i l'article 3 del "REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 
FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS 
FISCALES AL MECENAZGO". 

A) Identificació de les rendes exemptes i no exemptes de 1' Impost sobre Societats senyalant el conesponent 
número i lletra deis articles 6 i 7 de la LLEI 49/2002 que empari l'exempció amb indicació deis ingressos 
i des peses de cada una. També s'hauran d'indicar els calculs i criteris utilitzats per determinar la distribució 
de les despeses entre les diferents rendes obtingudes per l'entitat 

La totalitat de les Rendes obtingudes perla FUNDACIÓ estan exemptes d'acord amb el contingut deis 
articles de la Llei 49/2002 que es detallen a continuació: 

Exercici 20 17 

1 RENDES OBTINGUDES PER LA FUNDACIÓ 

INGRESSOS 

Prestació de Serveis 

7050 Altres lngressos 

Angel Garcia Fontanet 
President 

EXEMPTES l .NO EXEMPTS 

177.02 

60.590,82 

o 

TOTALS A.Rl'ICLE 

Art.7.9 

Art.7.8 

Art.7.8 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari 
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Ingressos per vendes 

7240 Subvencions 481 .023,24 

7260 Donacions 870,00 

Subvencions oficials a les activitats 

752 
Ingressos per 

19.754,70 
arrendarnents 

Subvencions d'explotació 

76 lnteressos Bancs 88,64 

Interessos Banc 

INGRESSOS EXTRAORDINARIS 0,41 

Reversió Dotació insolvimcies o 

TOTAL INGRESSOS o 

Exercici 2016 

1 KENUJ;;S OHTlNGUUES PEK LA FUNDA CIÓ 

INGRESSOS 

7050 Vendes Pub1icacions 

7050 Prestació de Serveis 

7050 Altres Ingressos 

Ingressos per vendes 

7240 Subvencions 

7260 Donacions 

Subvencions oficials a les activitats 

752 Ingressos per arrendaments 

76 Interessos Bancs 

Angel Garcia Fontanet 
Pres ident 

EXEMPTES I.NO EXEMPTS 

106,45 

77.777,32 

0 ,00 

490.720,00 

19.620,15 

160.767,84 

Art.6. 1 e) 

Art.6. la) 

481.893,24 

Art.6.2 

19.754,70 

Art.6.2 

88,64 

0,41 Art. 7.U 

o Art. 7.12 

662.504,83 

TOTALS ARTICLE 

Art.7.9 

Art.7.8 

Art.7 .8 

77.883,77 

A1t .6. lc) 

Art.6.1 a) 

490.720,00 

Art.6.2 

19.620,15 

A1t .6.2 

725,70 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari 
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INGRESSOS EXTRAORDINARIS Art. 7.U 

Reversió Dotació insolvencies 0,00 0,00 Art. 7.U 

TOTAL INGRESSOS 0,00 588.949,62 

La totalitat de les despeses són imputables a les rendes exemptes. El volum total de despeses puja a la 
quantitat de 654.814,91 euros (587.599,5 1 euros en l'exercici 2016). Tenint un resultat d'explotació de 
7.689,92 euros (1.350, 11 euros en l'exercici 201 6) aquest que compensara perdues d 'exercicis anteriors. 

B) ldentificació deis ingressos. despeses i inversions corresponents a cada projecte o activitat realitzada per 
l'entitat per al compliment deis seus fms estatutaris o del seu ob jecte. Les despeses de cada projecte es 
classificaran per categories, com ara despeses de personal, despeses per serveis exteriors o compra de 
material. 

El volum d ' ingressos, despeses i resultats de cada projecte són els següents: 

Ángel Garcia Fontanet 
President Secretari 
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Projectes: 
Banc de Panel de Revista 
Bones Polltiques Benchmar Petits Franquism Grans Transpare Local Altres 

Despeses/lngressos Observatori Practiques Públiques Arxiu king Municipis e Ciutats ncia Web Estudis Total 

Despeses 2017 

6210001 

Lloguer material so 

6210003 

Canon Ajuntament d 

6210004 

Lloguer Fotocopiadora 

6220000 

Manteniment Casa G 

6220002 

Manteniment Aire C 

6220003 

Manteniment ordinadors 

6220004 

Mantenlment fotocopiadora 

6220005 

Manteniment alarmes 

Angel Garcia Fontanet 
President 

·244.203,02 -26.711,74 ·38.592,94 · 91.862,81 · 25.199,71 · 21.844,99 -1.257,88 · 23.781,50 -54.602,16 ·140,67 ·126.617,48 -654.814,91 

·545,02 

-545,02 

-4.494,04 

-4.494,04 

-309,41 

-309,41 

-711,89 

-711,89 

-1.091,12 

-1.091,12 

-821,02 

-821,02 

-190,01 

-190,01 

-384,47 

-384,47 

-59,48 

-59,48 

-490,42 

-490,42 

-33,77 

-33,77 

-77,69 

-77,69 

-119,07 

-119,07 

-89,60 

-89,60 

-20,74 

-20,74 

-41,96 

-41,96 

-182,74 

-182,74 

-1.250,00 

-1.250,00 

-85,93 

-85,93 

-708,55 

-708,55 

-48,78 

-48,78 

-112,24 

-112,24 

-172,03 

-172,03 

-129,45 

-129,45 

-29,96 

-29,96 

-60,62 

-60,62 

-264,03 

-264,03 

-204,54 

-204,54 

-1.686,57 

-1.686,57 

-116,12 

-116,12 

-267,16 

-267,16 

-409,49 

-409,49 

-308,12 

·308,12 

-71,31 

-71,31 

-144,29 

-144,29 

-628,46 

-628,46 

-470,58 

-470,58 

-56,11 

-56,11 

-462,66 

-462,66 

-31,85 

-31,85 

-73,29 

-73,29 

-112,33 

-112,33 

-84,52 

-84,52 

-19,56 

-19,56 

-39,58 

-39,58 

-172,40 

-172,40 

·48,64 

-48,64 

-401,07 

-401,07 

-27,61 

-27,61 

-63,53 

-63,53 

-97,38 

-97,38 

-73,27 

-73,27 

·16,96 

-16,96 

-34,31 

·34,31 

-149,45 

-149,45 

~~ ·~· 

-2,80 

-2,80 

-23,09 

-23,09 

-1,59 

-1,59 

-3,66 

-3,66 

-5,61 

-5,61 

-4,22 

-4,22 

-0,98 

-0,98 

-1,98 

-1,98 

-8,61 

-8,61 

Secretari 

-52,95 -121,58 

-52,95 -121,58 

-436,62 -1.002,48 

-436,62 -1.002,48 

-30,06 -69,02 

-30,06 -69,02 

-69,16 -158,80 

-69,16 -158,80 

-106,01 -243,40 

-106,01 -243,40 

-79,77 -183,14 

-79,77 -183,14 

-18,46 -42,39 

-18,46 -42,39 

-37,35 -85,76 

-37,35 -85,76 

-162,70 -373,55 

-162,70 -373,55 

-0,31 -1.374,64 -2.552,00 

-0,31 -1.374,64 -2.552,00 

-2,58 -2.314,11 -12.022,20 

-2,58 -2.314,11 -12.022,20 

-0,18 -159,32 -827,72 

-0,18 -159,32 -827,72 

-0,41 -366,57 -1.904,40 

-0,41 -366,57 -1.904,40 

-0,63 -561,85 -2.918,91 

-0,63 -561,85 -2.918,91 

-0,47 -422,77 -2.196,35 

-0,47 -422,77 -2.196,35 

-0,11 -97,84 -508,31 

-0,11 -97,84 -508,31 

-0,22 -197,98 -1.028,52 

-0,22 -197,98 -1.028,52 

-0,96 -862,30 -4.479,78 

-0,96 -862,30 -4.479,78 

-25.944,00 -27.114,58 

-25.944,00 -27.114,58 
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6232105 

Catalogació Fons 

6232110 

Assessors Fiscals-

6232111 

Assessors Laborals 

6232112 

Secretaria Fundació 

6232116 

Treb Tecnic-Administratiu 

6232201 

Estudis-Col·laboracions 

6232301 

Informe Auditoria 

6232310 

Registre 

6250000 

Primes d' Assegurances 

6250001 

'60001 

Des peses comissions 

Angel Garcia Fontanet 
President 
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-3.120,26 -15.601,30 

-3.120,26 -15.601,30 

-2.138,90 -233,41 -337,23 -802,71 -220,20 

-2.138,90 -233,41 -337,23 -802,71 -220,20 

-1.112,09 -121,36 -175,34 -417,36 -114,49 

-1.112,09 -121,36 -175,34 -417,36 -114,49 

-3.493,05 -381,18 -550,73 -1.310,91 -359,61 

-3.493,05 -381,18 -550,73 -1.310,91 -359,61 

-518,44 -56,58 -81,74 -194,57 -53,37 

-518,44 -56,58 -81,74 -194,57 -53,37 

-1.200,00 

-1.200,00 

-1.065,36 -116,26 -167,97 -399,82 -109,68 

-1.065,36 -116,26 -167,97 -399,82 -109,68 

-22,80 -2,49 -3,60 -8,56 -2,35 

-22,80 -2,49 -3,60 -8,56 -2,35 

-263,81 -28,79 -41,59 -99,00 -27,16 

-263,81 -28,79 -41,59 -99,00 -27,16 

-253,00 -27,61 -39,89 -94,95 -26,05 

-253,00 -27,61 -39,89 -94,95 -26,05 

-135,44 -14,78 -21,35 -50,83 -13,94 

-14,78 -21,35 -50,83 -13,94 

-14,08 -20,35 -48,43 -13,29 

-14,08 -20,35 -48,43 -13,29 

-190,88 -10,99 

-190,88 -10,99 

-99,25 -5,71 

-99,25 -5,71 

-311,73 -17,95 

-311,73 -17,95 

-46,27 -2,66 

-46,27 -2,66 

-95,08 -5,47 

-95,08 -5,47 

-2,03 -0,12 

-2,03 -0,12 

-23,54 -1,36 

-23,54 -1,36 

-22,58 -1,30 

-22,58 -1,30 

-12,09 -0,70 

-12,09 -0,70 

-11,52 -0,66 

-11,52 -0,66 

-207,81 -477,12 

-207,81 -477,12 

-108,05 -248,07 

-108,05 -248,07 

-339,37 -779,19 

-339,37 -779,19 

-50,37 -115,65 

-50,37 -115,65 

-17.582,55 -1.600,00 

-17.582,55 -1.600,00 

-103,51 

·103,51 

-2,22 

-2,22 

-25,63 

-25,63 

-24,58 

-24,58 

-13,16 

-13,16 

-12,54 

-12,54 

-237,65 

-237,65 

-5,09 

-5,09 

-58,85 

-58,85 

-56,44 

-56,44 

-30,21 

-30,21 

-28,79 

-28,79 

Gue~;~J 
Secretan 

-1,23 

-1,23 

-0,64 

-0,64 

-2,01 

-2,01 

-0,30 

-0,30 

-0,61 

-0,61 

-0,01 

-0,01 

-0,15 

-0,15 

-0,15 

-0,15 

-0,08 

-0,08 

-0,07 

-0,07 

-18.721,56 

-18.721,56 

-1.101,38 -5.721,87 

-1.101,38 -5.721,87 

-572,65 -2.975,00 

-572,65 -2.975,00 

-1.798,67 -9.344,40 

-1.798,67 -9.344,40 

-266,96 -1.386,90 

-266,96 -1.386,90 

-10.500,00 -30.882,55 

-10.500,00 -30.882,55 

-548,59 -2.850,00 

-548,59 -2.850,00 

-11,74 -61,00 

-11,74 -61,00 

-135,84 -705,72 

-135,84 -705,72 

-130,28 -676,81 

-130,28 -676,81 

-69,74 -362,31 

-69,74 -362,31 

-68,71 -347,50 

-68,71 -347,50 
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6270001 

Relacions Públiques 

6270003 

Publicacions 

6270004 

Internet i G.E.F.E 

6270005 

Dossiers, programes 

6280001 

Uum, electricitat 

6280002 

Telefon 

6280003 

Aigua (SGAB) 

6290000 

Altres serveis externs 

6290001 

Missatgers 

6290002 

6290004 

Ángel Garcia Fontanet 
President 
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-1.229,80 

-1.229,80 

-1.292,05 -102,90 -73,54 -175,05 -48,02 

-1.292,05 -102,90 -73,54 -175,05 -48,02 

-842,94 -183,99 -132,90 -316,35 -86,78 

-842,94 -183,99 -132,90 -316,35 -86,78 

-4.451,23 -485,75 -701,80 -1.670,51 -458,25 

-4.451,23 -485,75 -701,80 -1.670,51 -458,25 

-2.078,45 -226,81 -327,70 -780,02 -213,97 

-2.078,45 -226,81 -327,70 -780,02 -213,97 

-228,10 -24,89 -35,96 -85,61 -23,48 

-228,10 -24,89 -35,96 -85,61 -23,48 

-179,06 -19,54 -28,23 -67,20 -18,43 

-179,06 -19,54 -28,23 -67,20 -18,43 

-176,63 -19,28 -27,85 -66,29 -18,18 

-176,63 -19,28 -27,85 -66,29 -18,18 

-28,96 -3,16 -4,57 -30,87 -2,98 

-28,96 -3,16 -4,57 -30,87 -2,98 

-281,24 -406,34 -967,20 -265,32 

-281,24 -406,34 -967,20 -265,32 

-2,39 -3,45 -92,67 -2,26 

-2,39 -3,45 -92,67 -2,26 

-930,00 

-930,00 

-41,63 -2,40 

-41,63 -2,40 

-75,23 -4,33 

-75,23 -4,33 

-397,25 -22,87 

-397,25 -22,87 

-185,49 -10,68 

-185,49 -10,68 

-20,36 -1,17 

-20,36 -1,17 

-15,98 -0,92 

-15,98 -0,92 

-15,76 -0,91 

-15,76 -0,91 

-2,58 -0,15 

-2,58 -0,15 

-230,00 -13,24 

-230,00 -13,24 

-1,95 -0,11 

-1,95 -0,11 

'~ 
Guerau Ruiz Pena 

Secretari 

-45,32 -104,05 -104,27 

-45,32 -104,05 -104,27 

-81,90 -188,03 -0,48 

-81,90 -188,03 -0,48 

-432,46 -992,93 -2,56 

-432,46 -992,93 -2,56 

-201,93 -463,64 -1,19 

-201,93 -463,64 -1,19 

-22,16 -50,88 -0,13 

-22,16 -50,88 -0,13 

-17,40 -39,94 -0,10 

-17,40 -39,94 -0,10 

-17,16 -39,40 -0,10 

-17,16 -39,40 -0,10 

-2,81 -6,46 -0,02 

-2,81 -6,46 -0,02 

-250,39 -574,89 -1,48 

-250,39 -574,89 -1,48 

-2,13 -4,89 -0,01 

-2,13 -4,89 -0,01 

-9.540,00 -10.769,80 

-9.540,00 -10.769,80 

-930,00 

-930,00 

-240,19 -2.229,42 

-240,19 -2.229,42 

-3.512,42 -5.425,36 

-3.512,42 -5.425,36 

-2.292,06 -11.907,67 

-2.292,06 -11.907,67 

-1.070,25 -5.560,14 

-1.070,25 -5.560,14 

-117,46 -610,21 

-117,46 -610,21 

-92,20 -479,00 

-92,20 -479,00 

-90,95 -472,51 

-90,95 -472,51 

-14,91 -97,48 

-14,91 -97,48 

-1.327,07 -6.894,39 

-1.327,07 -6.894,39 

-11,28 -158,00 

-11,28 -158,00 
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6290006 

Traduccions, transcripcions 

6290018 

Fundació Bosch i G 

6290019 

Revisió medica - p 

6290020 

Material d' oficina 

6290021 

Altres aprovisiona 

6290022 
Fotocopies i 

enquadernacions 

6290023 

Correus (segells) 

6290024 

Dte. Sobre vendes 

6310002 

Altres t ributs i t 

6341000 

Ajustament IVA 

6420000 

MEMORIA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017 
DE LA GESTIÓ ECONÓMICA ID' ACTIVITATS DE LA 

FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER, D'ESTUDIS AUTONÓMICS 1 LOCALS 

-128,82 -557,32 

-128,82 -557,32 

-6.728,62 -734,27 -1.060,87 -2.525,19 -692,71 -600,49 -34,58 -653,72 -1.500,94 -3,87 

-6.728,62 -734,27 -1.060,87 -2.525,19 -692,71 -600,49 -34,58 -653,72 -1.500,94 -3,87 

-17,09 -1,87 -2,69 -6,41 -1,76 -1,53 -0,09 -1,66 -3,81 -0,01 

-17,09 -1,87 -2,69 -6,41 -1,76 -1,53 -0,09 -1,66 -3,81 -0,01 

-1.532,79 -167,27 -241,67 -575,24 -157,80 -136,79 -7,88 -148,92 -341,92 -0,88 

-1.532,79 -167,27 -241,67 -575,24 -157,80 -136,79 -7,88 -148,92 -341,92 -0,88 

-291,78 -31,84 -46,00 -109,50 -30,04 -26,04 -1,50 -28,35 -65,09 -0,17 

-291,78 -31,84 -46,00 -109,50 -30,04 -26,04 -1,50 -28,35 -65,09 -0,17 

-27,63 -2,14 -3,09 -57,37 -2,02 -1,75 -0,10 -1,91 -63,84 -0,01 

-27,63 -2,14 -3,09 -57,37 -2,02 -1,75 -0,10 -1,91 -63,84 -0,01 

-157,28 -5,11 -87,78 -54,82 -4,82 -4,18 -0,24 -4,55 -10,44 -0,03 

-157,28 -5,11 -87,78 -54,82 -4,82 -4,18 -0,24 -4,55 -10,44 -0,03 

-12,48 -1,36 -1,97 -4,68 -1,28 -1,11 -0,06 -1,21 -2,78 -0,01 

-12,48 -1,36 -1,97 -4,68 -1,28 -1,11 -0,06 -1,21 -2,78 -0,01 

-122,00 -13,31 -19,24 -45,79 -12,56 -10,89 -0,63 -11,85 -27,21 -0,07 

-122,00 -13,31 -19,24 -45,79 -12,56 -10,89 -0,63 -11,85 -27,21 -0,07 

-7.681,57 -838,26 -1.211,12 -2.882,82 -790,81 -685,54 -39,47 -746,31 -1.713,51 -4,41 

-7.681,57 -838,26 -1.211,12 -2.882,82 -790,81 -685,54 -39,47 -746,31 -1.713,51 -4,41 

-3.712,51 -5.241,33 -10.848,48 -3.994,28 -3.950,48 -12,86 -243,18 -8.332,71 -1,44 

Seguretat Social ./ -40.209,13 -3.71~ -5.241,33 -10.848,48 -3.994,28 

6780000 / -12.05 a 31 -1,90 -4,52 -1,24 

-3.950,48 -12,86 -243,18 -8.332,71 -1,44 

Angel Garcia Fontanet 
President 

-1,08 -0,06 

-1,31 -1,90 -4,52 -1,24 -1,08 -0,06 

& 
Guerau Ruiz Pena 

Secretari 

-1,17 -2,69 -0,01 

-1,17 -2,69 -0,01 

-942,24 -1.628,38 

-942,24 -1.628,38 

-3.464,75 -18.000,00 

-3.464,75 -18.000,00 

-8,80 -45,72 

-8,80 -45,72 

-789,27 -4.100,42 

-789,27 -4.100,42 

-150,25 -780,56 

-150,25 -780,56 

-10,11 -169,96 

-10,11 -169,96 

-24,09 -353,31 

-24,09 -353,31 

-6,43 -33,38 

-6,43 -33,38 

-62,82 -326,37 

-62,82 -326,37 

-3.955,45 -20.549,28 

-3.955,45 -20.549,28 

-6.883,67 -83.430,08 

-6.883,67 -83.430,08 

-6,20 -32,23 

-6,20 -32,23 
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6800000 

Amortitza. lmmob. 

6810000 

Amortitza. lmmob. 

6400000 

Sous i Salaris 

6490000 

Despla~aments 

lngressos 2017 

7050001 

Vendes Publicacions 

7050002 

Prestacions Serveis 

7060001 

Dte sobre compres 

7240001 

Subvenció Ajunta ment 

7240002 

Subvenció Diputació 

Ángel Garcia Fontanet 
President 

MEMORIA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017 
DE LA GESTIÓ ECONÓMICA I D' ACTIVITATS DE LA 

FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER, D'ESTUDIS AUTONÓMICS I LOCALS 

-2.050,06 -223,72 -323,22 -769,37 -211,05 -182,96 -10,53 -199,17 -457,30 -1,18 -1.055,63 -5.484,19 

-2.050,06 -223,72 -323,22 -769,37 -211,05 -182,96 -10,53 -199,17 -457,30 -1,18 -1.055,63 -5.484,19 

-2.422,47 -264,36 -381,94 -909,13 -249,39 -216,19 -12,45 -235,36 -540,38 -1,39 -1.247,40 -6.480,45 

-2.422,47 -264,36 -381,94 -909,13 -249,39 -216,19 -12,45 -235,36 -540,38 -1,39 -1.247,40 -6.480,45 

-147.601,53 -14.772,68 -20.856,14 -43.167,91 -15.893,92 -13.312,55 -51,18 -967,64 -33.157,26 -5,72 -42.195,64 -331.982,19 

-147.601,53 -14.772,68 -20.856, 14 -43.167,91 -15.893,92 -13.312,55 -51,18 -967,64 -33.157,26 -5,72 -42.195,64 -331.982,19 

-4.512,71 -1.757,41 -25,90 -6.296,02 

-4.512,71 -1.757,41 -25,90 -6.296,02 

248.319,68 26.836,69 39.074,95 93.360,52 25.329,51 21.970,28 1.264,42 23.879,26 54.997,51 143,04 127.328,99 662.504,83 

81,85 2,48 9,58 47,78 2,58 

81,85 2,48 9,58 47,78 2,58 

1.101,63 19.333,44 128,99 3.400,79 17.534,73 

1.101,63 19.333,44 128,99 3.400,79 17.534,73 

3,28 0,10 0,38 1,19 0,10 

3,28 0,10 0,38 1,19 0,10 

116.167,16 3.525,76 13.601,64 42.263,40 3.662,75 

116.167,16 3.525,76 13.601,64 42.263,40 3.662,75 

106.959,44 3.246,30 12.523,54 38.913,49 3.372,43 

106.959,44 3.246,30 12.523,54 38.913,49 3.372,43 

406,19 

406,19 

1.567,01 

1.567,01 

10.000,00 

10.000,00 

4.869,06 

4.869,06 

421,98 

421,98 

2,49 

2,49 

14.446,75 

14.446,75 

0,10 

0,10 

3.535,29 

3.535,29 

3.255,07 

3.255,07 

407,29 

407,29 

0,13 1,94 7,86 

0,13 1,94 7,86 

1,75 18.008,71 31.255,80 

1,75 18.008,71 31.255,80 

0,01 0,08 0,32 

0,01 0,08 0,32 

184,52 2.758,56 11.156,17 

184,52 2.758,56 11.156,17 

169,89 2.539,90 10.271,90 

169,89 2.539,90 10.271,90 

21,26 

21,26 

317,81 1.285,27 

317,81 1.285,27 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari 

0,05 

0,05 

0,63 

0,63 

0,00 

0,00 

66,91 

66,91 

61,61 

61,61 

7,71 

7,71 

14,15 170,89 

14,15 170,89 

55.377,60 160.590,82 

55.377,60 160.590,82 

0,57 6,13 

0,57 6,13 

20.077,85 217.000,00 

20.077,85 217.000,00 

18.486,43 199.800,00 

18.486,43 199.800,00 

5.142,36 

5.142,36 

18.000,00 

27.829,24 

27.829,24 

10.000,00 

10.000,00 

18.000,00 
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Ajuntament de Terrassa 

7240042 

Subv. Ajuntament Barcelona 

7400001 

Donacions Revista 

7520000 

lngressos per lloguer 

7690002 

lnteressos diposit 

7780000 

lngressos extraordina ris 

MEMORIA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017 
DE LA GESTIÓ ECONÓMICA I D' ACTIVIT A TS DE LA 

FUNDACIÓ CARLES PI 1 SUNYER, D'ESTUDIS AUTONÓMICS 1 LOCALS 

870,00 

870,00 

10.575,33 320,97 1.238,23 3.847,47 333,44 321,84 16,80 251,13 1.015,61 6,09 

10.575,33 320,97 1.238,23 3.847,47 333,44 321,84 16,80 251,13 1.015,61 6,09 

47,45 1,44 5,56 17,26 1,50 1,44 0,08 1,13 4,56 0,03 

47,45 1,44 5,56 17,26 1,50 1,44 0,08 1,13 4,56 0,03 

0,22 0,01 0,03 0,08 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 

0,22 0,01 0,03 0,08 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 

18.000,00 18.000,00 

8.394,00 8.394,00 

8.394,00 8.394,00 

870,00 

870,00 

1.827,80 19.754,70 

1.827,80 19.754,70 

8,20 88,64 

8,20 88,64 

0,04 0,41 

0,04 0,41 

Resultat 4.116,66 124,94 482,01 1.497,71 129,80 125,28 6,54 97,76 395,35 2,37 711,51 7.689,92 

Ángel Garcia Fontanet 
President 

C~ 
Guerau Ruiz Pena 

Secretari 
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Desoeses 2016 - - - -

Despeses /lngressos 

Despeses 

6210001 

lloguer material so 

6210003 
Canon Ajuntament 

Barcelona 

6210004 

lloguer FOTOCOPIAD 

6210005 

lloguer centraleta 

6220000 

Manteniment Casa G 

6220002 

Manteniment Aire C 

6220003 

Manteniment ~ 
ordinador 

6220004 / 

c~niment 
fotoc ora 

Angel Garcia Fontanet 
President 

MEMORIA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017 
DE LA GESTIÓ ECONÓMICA 1 D' ACTIVITA TS DE LA 

FUNDACIÓ CARLES PI 1 SUNYER, D'ESTUDIS AUTONÓMICS 1 LOCALS 

Projectes 

Observatori/P 
etits Municipis 

300.313,47 

667,52 

667,52 

5.654,00 

5.654,00 

484,40 

484,40 

1.103,11 

1.103,11 

1.701,90 

1.701,90 

2.368,38 

2.368,38 

1.008,51 

¡--. 
1.008,51 

270,}'( 

~ 

Panel de Banc de 
Polítiques Bones 
Públiques Practiques Arxiu 

75.191,89 32.970,57 79.686,30 

167,13 56,31 298,05 

167,13 56,31 298,05 

1.415,64 476,95 2.524,54 

1.415,64 476,95 2.524,54 

121,28 40,86 216,29 

121,28 40,86 216,29 

276,20 93,05 492,55 

276,20 93,05 492,55 

426,12 143,57 759,91 

426,12 143,57 759,91 

592,99 199,79 1.057,49 

592,99 199,79 1.057,49 

252,51 85,07 450,30 

252,51 85,07 450,30 

7 67,79 22,84 120,89 

67,79 22,84 120,89 

~~~ 

~~ :¡- .. ~ 
·~ =-; t y 

o =~~' . !~- .• 
• !'* i"~ ";." 'é ... ;;-;: •·-.¡.¡, 
~1-- ........ ~ 
'1:,~ 

~~ ' .~ I,> ... "'•"'V ~:''"- ··· 

Actes 
Fundado 

1.489,79 

6,72 

6,72 

56,91 

56,91 

4,88 

4,88 

11,10 

11,10 

17,13 

17,13 

23,84 

23,84 

10,15 

10,15 

2,72 

2,72 

Informe Revista 
Generalitat Franquisme 

19.102,81 2.662,62 

53,87 5,92 

53,87 5,92 

456,30 50,13 

456,30 50,13 

39,09 4,29 

39,09 4,29 

89,02 9,78 

89,02 9,78 

137,35 15,09 

137,35 15,09 

191,14 21,00 

191,14 21,00 

81,39 8,94 

81,39 8,94 

21,85 2,40 

21,85 2,40 

(J 1 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari 

Avaluació 
Ajut a la Transpare Local, web, 
Recerca ncia mailings 

383,00 56.905,68 11.730,59 

4,00 110,44 6,36 

4,00 110,44 6,36 

4,00 935,45 53,90 

4,00 935,45 53,90 

12,00 80,14 4,62 

12,00 80,14 4,62 

8,00 182,51 10,52 

8,00 182,51 10,52 

6,00 281,58 16,23 

6,00 281,58 16,23 

7,00 391,85 22,58 

7,00 391,85 22,58 

9,00 166,86 9,62 

9,00 166,86 9,62 

11,00 44,79 2,58 

11,00 44,79 2,58 

\ 

Memoria 
Federació 
Municipis Total 

5.516,84 587.599,51 

12,26 1.397,00 

12,26 1.397,00 

103,87 11.832,88 

103,87 11.832,88 

8,90 1.013,76 

8,90 1.013,76 

20,26 2.308,63 

20,26 2.308,63 

31,26 3.561,79 

31,26 3.561,79 

43,51 4.956,62 

43,51 4.956,62 

18,53 2.110,64 

18,53 2.110,64 

4,97 566,61 

4,97 566,61 
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6220005 

Manteniment alarmes 

6220006 

Manteniment Software 

6232100 

Treballs Tecnics-c 

6232105 

Cataloga ció de fons 

6232201 

Estudis-Col·la boracions 

6232110 

Assessors Fiscals-

6232111 

Assessors Laborals 

6232112 

Secretaria Fundació 

6232116 
Treb Tecnic-

Admininistració f inques 

6232201 

Estudis-Col·laboracigps--

6232301 / 
lnfor~uditoria 

62fo10 

/ Regist re 

Angel Garc ia Fontanet 
President 

MEMORIA CORRESPONE~T A L'EXERCICI 2017 
DE LA GESTIÓ ECONÓMICA ID' ACTIVITATS DE LA 

FUNDACIÓ CARLES PI 1 SUNYER, D'ESTUDIS AUTONÓMICS 1 LOCALS 

516,48 129,32 43,57 230,61 5,20 41,68 4,58 5,00 85,45 4,92 

516,48 129,32 43,57 230,61 5,20 41,68 4,58 5,00 85,45 4,92 

1.105,02 276,67 93,22 493,40 11,12 89,18 9,80 5,00 182,82 10,54 

1.105,02 276,67 93,22 493,40 11,12 89,18 9,80 5,00 182,82 10,54 

1.791,21 2.673,10 66,74 353,28 7,96 63,85 7,02 2,00 130,91 7,54 

1.791,21 2.673,10 66,74 353,28 7,96 63,85 7,02 2,00 130,91 7,54 

8.200,09 2.053,12 691,73 3.661,38 82,53 661,77 72,70 11,00 1.356,70 78,18 

8.200,09 2.053,12 691,73 3.661,38 82,53 661,77 72,70 11,00 1.356,70 78,18 

1.325,95 331,99 111,85 592,05 13,35 107,01 11,76 1,00 219,38 12,64 

1.325,95 331,99 111,85 592,05 13,35 107,01 11,76 1,00 219,38 12,64 

3.816,01 955,45 321,90 1.703,87 38,41 307,96 33,83 12,00 631,36 36,38 

3.816,01 955,45 321,90 1.703,87 38,41 307,96 33,83 12,00 631,36 36,38 

1.565,84 392,05 132,09 699,16 15,76 126,37 13,88 13,00 259,07 14,93 

1.565,84 392,05 132,09 699,16 15,76 126,37 13,88 13,00 259,07 14,93 

4.464,95 1.117,93 376,65 1.993,62 44,94 360,34 39,59 12,00 738,72 42,57 

4.464,95 1.117,93 376,65 1.993,62 44,94 360,34 39,59 12,00 738,72 42,57 

346,64 86,79 29,24 154,78 3,49 27,98 3,07 6,00 57,35 3,30 

346,64 86,79 29,24 154,78 3,49 27,98 3,07 6,00 57,35 3,30 

738,23 184,84 62,27 329,63 7,43 59,58 6,55 3,00 122,14 7,04 

- 738,23 184,84 62,27 329,63 7,43 59,58 6,55 3,00 122,14 7,04 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 

3¿ 8,55 2,88 15,25 0,34 2,76 0,30 2,00 5,65 0,33 

h ,16 8,55 2,88 15,25 0,34 2,76 0,30 2,00 5,65 0,33 

& 1 

Secretari 

9,49 1.080,91 

9,49 1.080,91 

20,30 2.312,63 

20,30 2.312,63 

1.667,42 6.783,77 

1.667,42 6.783,77 

150,64 17.161,43 

150,64 17.161,43 
. 

2.024,36 4.775,00 ! 

2.024,36 4.775,00 1 
1 

70,10 7.986,28 : 

70,10 7.986,28 

28,76 3.277,05 

28,76 3.277,05 

82,02 9.344,40 

82,02 9.344,40 

6,37 725,47 

6,37 725,47 

13,56 1.545,00 

13,56 1.545,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,63 71,50 

0,63 71,50 
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6250000 

Primes d' Assegurances 

6250001 

Asseguran~a Nau de 

6250002 

Asseguran~a Casa G 

6260000 

Despeses Bancaries 

6270003 

Publicacions 

6270004 

Internet i G.E.F.E 

6280001 

Llum, electricitat 

6280002 

Telefon 

6280003 

Aigua (SGAB) 

6290001 

Missatgers 

6290002 ~ 
Biblio~ompres) 

629~ 

MEMORIA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017 
DE LA GESTIÓ ECONÓMICA I D' ACTIVIT ATS DE LA 

FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER, D'ESTUDIS AUTONÓMICS l LOCALS 

315,36 78,96 26,60 140,81 3,17 25,45 2,80 1,00 52,18 3,01 

315,36 78,96 26,60 140,81 3,17 25,45 2,80 1,00 52,18 3,01 

313,96 78,61 26,48 140,18 3,16 25,34 2,78 1,00 51,94 2,99 

313,96 78,61 26,48 140,18 3,16 25,34 2,78 1,00 51,94 2,99 

168,08 42,08 14,18 75,05 1,69 13,56 1,49 1,00 27,81 1,60 

168,08 42,08 14,18 75,05 1,69 13,56 1,49 1,00 27,81 1,60 

192,62 48,23 16,25 86,01 1,94 15,54 1,71 36,00 31,87 1,84 

192,62 48,23 16,25 86,01 1,94 15,54 1,71 36,00 3 1,87 1,84 

1.697,50 

1.697,50 

684,34 1 121,27 40,86 1 216,26 372,87 39,09 4,29 11,00 80,13 1.532,42 

684,34 1 121,27 40,86 1 216,26 372,87 39,09 4,29 11,00 80,13 1.532,42 

5.557,80 1 1.391,55 468,83 1 2.481,59 55,94 448,53 49,28 17,00 919,53 52,99 

5.557,80 1 1.391,55 468,83 1 2.481,59 55,94 448,53 49,28 17,00 919,53 52,99 

1.594,47 1 399,22 134,50 1 2.221,71 116,60 128,68 14,14 55,00 263,80 15,20 

1.594,47 1 399,22 134,50 1 2.221,71 116,60 128,68 14,14 55,00 263,80 15,20 

620,56 

620,56 

185,73 592,63 

185,73 592,63 

18,16 4,55 1,53 38,88 0,18 1,47 1 0,16 1,00 3,00 0,17 

184 4,55 1,53 38,88 0,18 1,47 1 0,16 1,00 3,00 0,17 

LL 7.516,86 

~eteja // - "~ , l J.áJ.6,86 

(/. 
Angel Garcia Fontanet 
President 
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Go~R~ 
Secretari 

5,79 660,00 

5,79 660,00 

5,77 657,06 

5,77 657,06 

3,09 351,76 

3,09 351,76 

3,54 403,12 

3,54 403,12 

1.697,50 

1.697,50 

8,90 3.109,45 

8,90 3.109,45 

102,10 11.631,56 

102,10 11.631,56 

29,29 5.088,24 

29,29 5.088,24 

620,56 

620,56 

778,36 

778,36 

0,33 68,77 

0,33 68,77 

7.516,86 

7.516,86 
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6290005 

Viatges i hotels 

6290006 

Traduccions, trans 

6290010 

Restaurants i caterings 

6290018 

Fundació Bosch i G 

6290020 

Material d'oficina 

6290021 
Altres 

aprovisionaments 

6290022 
Fotocópies i 

enquadernacions 

6290023 

Correus (segells) 

6290024 

Dte. Sobre vendes 

6310002 

Altres tributs i t ------------

6341000 / 

Aj¿mentiVA 

~000 

Angel Garcia Fontanet 
President 

,..... 
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58,40 

58,40 

53,79 13,47 4,54 24,02 0,54 

53.79 13,47 4,54 24,02 0,54 

58,71 

58,71 

18.000,00 

18.000,00 

5.819,61 

5.819,61 

174,05 

174,05 

1.068,99 62,34 21,00 111,18 2,51 

1.068,99 62,34 21,00 111,18 2,51 

27,24 6,82 2,30 12,16 0,27 

27,24 6,82 2,30 12,16 0,27 

'/' 
190.~ 48.025,43 11.462,38 19.459,87 438,65 

4,34 0,48 

4,34 0,48 

20,09 2,21 

20,09 2,21 

2,20 65,75 

2,20 65,75 

10.329,46 386,41 

(¡ 
Guerau Ruiz Pena 

Secretari 

1,00 8,90 0,51 

1,00 8,90 0,51 

575,81 

575,81 

6,00 735,88 2,37 

6,00 735,88 2,37 

1,00 57,82 0,26 

1,00 57,82 0,26 

12,09 

12,09 

277,67 

277,67 

22.189,81 

22.189,81 

95,00 23.525,62 6.191,63 

58,40 

58,40 

0,99 112,58 

0,99 112,58 

58,71 ' 

58,71 

18.000,00 

18.000,00 

5.819,61 

5.819,61 

749,86 

749,86 

4,57 2.035,78 

4,57 2.035,78 

0,50 175,82 

0,50 175,82 

12,09 

12,09 

277,67 

277,67 

22.189,81 

22.189,81 

800,63 312.160,53 
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Sous i Salaris 

6420000 

Seguretat Social 

6490000 

Desplac;aments 

Formació 

6800000 

Amortitza. lmmob. 

6810000 

Amortitza. lmmob. 

Angel Garcia Fontanet 
President 

190.729,49 

52.412,89 

52.412,89 

9.827,38 

9.827,38 
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48.025,43 11.462,38 19.459,87 438,65 10.329,46 386,41 95,00 23.525,62 6.191,63 

13.197,50 7.633,26 5.347,62 120,54 966,55 106,19 3,00 1.981,52 3.573,49 

13.197,50 7.633,26 5.347,62 120,54 966,55 106,19 3,00 1.981,52 3.573,49 

192,41 364,82 343,12 7,73 62,02 6,81 17,00 127,14 7,33 

192,41 64,82 343,12 7,73 62,02 6,81 17,00 127,14 7,33 

300,00 

5.484,20 

5.484,20 

4.218,24 4.102,01 

4.218,24 4.102,01 

G"~R~ 
Secretari 

800,63 312.160,53 

220,01 85.782,41 

220,01 85.782,41 

14,12 10.967,18 

14,12 10.667,18 ! 

300,00 

5.484,20 
1 

5.484,20 

8.320,25 

8.320,25 
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ln!!ressos 2016 

lngressos 

7050001 

VENDES PUBLICACI ON 

7050002 

PRESTACIONS DE SER 

7240001 

Subvenció Ajuntament 

7240002 

Subve nció Diputació 

7240009 

Subvenció Generalitat 

7240014 

Diputació de Ba rcelona 

7240021 

FEDERACICIO DE MU NICIPIS 

7240033 ..--
Subv~ació Girona 

7~36 
/ Panel Educació Diputació 

7240039 

...___ ----

Ángel Garcia Fontanet 
President 

A 
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Projectes 
Observatori/ Panel de Banc de Avaluació 
Petits Polítiques Bones Actes Informe Revista Ajut a la Transparimc 
Municipis Públiques Practiques Arxiu Fundado Generalitat Franquisme Recerca ia 

-301.040,55 -75.309,12 -33.063,06 -79.875,33 -1.493,17 -19.111,60 -2.669,47 51,00 -57.063,88 

-57,33 -9,24 -7,29 -14,90 -0,27 -0,69 -0,54 5,00 -12,47 

-57,33 -9,24 -7,29 -14,90 -0,27 -0,69 -0,54 5,00 -12,47 

-44.647,58 -13.986,09 -660,92 -12.770,35 -288,03 -758,19 -253,72 3,00 -1.603,03 

-44.647,58 -13.986,09 ·660,92 -12.770,35 -288,03 -758,19 -253,72 3,00 -1.603,03 

-116.863,37 -18.841,96 -14.865,38 -30.382,39 -543,56 -1.412,95 -1.101,05 4,00 -25.427,49 

-116.863,37 -18.841,96 -14.865,38 -30.382,39 -543,56 -1.412,95 -1.101,05 4,00 -25.427,49 

-107.600,47 -17.348,49 -13.687,11 -27.974,20 -500,48 -1.300,95 -1.013,78 4,00 -23.412,04 

-107 .600,47 -17.348,49 -13.687,11 -27.974, 20 -500,48 -1.300,95 -1.0 13,78 4,00 -23.412,04 

-15.220,00 

-15.220,00 

-2.065,81 -317,69 -50,95 -984,46 -22,20 -58,45 -19,56 4,00 -123,58 

-2 .065,81 -317,69 -50,95 -984,46 -22,20 -58,45 -19,56 4,00 -123,S8 

-13.463,52 -2.170,73 -1.712,60 -3.500,28 -62,62 -162,78 -126,85 4,00 -2.929,43 

-13.463,52 -2.170,73 -1.712,60 -3.500,28 -62,62 -162,78 -126,85 4,00 -2.929,43 

/; -20.000,00 

// -20.000,00 

A 385,41 -868,29 -685,04 -1.400,11 -25,05 -65,11 -50,74 4,00 -1.171,77 

~ 
/ . 

Guerau Ru1z Pena 
Secretari 

Memoria 
Local, web, Federació 
mailings Municipis Total 

-11.763,38 -5.525,76 -588.949,62 

-2,59 -0,70 -106,45 

-2,59 -0,70 -106,45 

-272,83 -2.381,23 -77.777,32 

-272,83 -2.381,23 -77.777,32 

-5.270,24 -1.433,75 -217.000,00 

-5.270,24 -1.433,75 -217.000,00 

-4.852,51 -1.320,11 -199.800,00 

-4.852,51 -1.320,11 -199.800,00 

-15.220,00 

-15.220,00 

-21,03 -24,29 -3.700,00 

-21,03 -24,29 -3.700,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-607,17 -165,18 -25.000,00 

-607,17 -165,18 -25.000,00 

-20.000,00 

-20.000,00 

-242,87 -66,07 -10.000,00 
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Subvenció AMB 

7520000 

lngressos per lloguer 

7630003 

Re valorització Diposits 

7690002 

lnteressos diposit 
-

Despeses /lngressos 

Des peses 

lngressos 

Resultats 

A ngel Garcia Fontanet 
Presiden! 
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-5.385,41 -868,29 -685,04 -1.400,11 

-10.566,25 -1.703,60 -1.344,06 -2.747,04 

-10.566,25 ·1.703,60 -1.344,06 -2.747,04 

-277,72 -44,78 -35,33 -72,20 

-277,72 -44,78 -35,33 -72,20 

-113,10 -18,24 -14,39 -29,40 

--·~13, 10 · 18,24 -14,39 -29,40 

Projectes 

Observatori Panel de Banc de 
/Petits Polítiques Bones 
Municipis Públiques Practiques Arxiu 

300.313,47 75.191,89 32.970,57 79.686,30 

-301.040,55 -75.309,12 -33.063,06 -79.875,33 

-727,09 -117,23 -92,49 -189,03 

-25,05 -65,11 

-49,15 -127,75 

-49,15 -127,75 

·1,29 -3,36 

·1,29 -3,36 

-0,53 ·1,37 

-0,53 ·1,37 

Actes Informe 
Fundado Generalitat 

1.489,79 19.102,81 

·1.493,17 ·19.111,60 

-3,38 -8,79 

e 
Guerau Ruiz Pena 

Secretari 

-50,74 4,00 -1.171,77 

-99,55 6,00 ·2.299,04 

-99,55 6,00 -2.299,04 

-2,62 7,00 -60,43 

-2,62 7,00 -60,43 

-1,07 10,00 -24,61 

·1,07 10,00 -24,61 

Avaluació 
Revista Ajut a la Transpar!mc 
Franquisme Recerca ia 

2.662,62 383,00 56.905,68 

-2.669,47 51,00 -57.063,88 

-6,85 434,00 -158,20 

-242,87 -66,07 -10.000,00 

-476,51 -129,63 -19.620,15 

-476,51 -129,63 -19.620,15 

-12,52 -3,41 -515,69 

·12,52 -3,41 -515,69 

-5,10 -1,39 -210,01 

-5,10 ·1,39 -210,01 
-

Memoria 
local, web, Federació 
mailíngs Municipis Total 

11.730,59 5.516,84 587.599,51 

-11.763,38 -5.525,76 -588.949,62 

-32,79 -8,92 -1.350,11 1 
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C) Especificació i forma de d llcul de les rendes i ingressos a que es refereix 1' article 3.2° de la Llei 49/2002, 
així com la descripció del destí o de l' aplicació donada a les mateixes 

La Fundació Caries Pi i Sunyer destina la totalitat de les rendes obtingudes a la realització de fins d' interes 
general. La totalitat deis ingressos, d'acord amb el que s'ha especifica! en el punt b) estan destinats a 
finanr,:ar les activitats propies de la Fundació és a dir a la realització d'estudis, seminaris i recaptació 
d' informació (activitat cultural) essent el resultar obtingut de 7.689,92 euros ( 1.350,1 l euros en 1 'exercil.:i 
20 16) que passara a minorar part deis exceden! negatius d'exercicis anteriors. 

Pel que fa referencia a les inversions realitzades per la Fundació, la totalitat d' elles han estat finan r,:ades 
mitjanr,:ant recursos que ha tingut la Fundació. 

D) Retribucions, dineraries o en especie. satisfetes per l'entitat als seus patrons. representants o membres 
de l"organ de govem. tant en concepte de reemborsament per les despeses que els hi hagi ocasional el 
desenvolupament de la se va funció, comen concepte de remuneració pels serveis prestats a entitat diferent 
deis propis de les seves funcions 

La Fundació no satisfa cap remuneració als patrons, representants o membres de l'organ de govern. 

E) Percentatge de participació que tingui l'entitat en societats mercantils, incloent la identificació de les 
quantitats que hagin estat objecte de reintegrament 

La FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER no té cap participació en cap societat mercantil. 

f) Retribucions percebudes pels administradors que representen a l'entitat en les societats mercantils en 
que participi. amb indicació de les quantitats que hagin estat objecte de reintegrament 

La FUNDACJÓ CARLES PI I SUNYER no ha rebut cap retribució en concepte d'administrador de cap 
societat mercantil. 

G) Convenís de col·laboració empresarial en activitats d'interes general subscrits per l'entitat, identifican! 
al col·laborador que participi en les mateixes amb indicació de les quantitats rebudes 

La FUNDA CIÓ CARLES PI I SUNYER no ha rebut en concepte de conveni de col·laboració cap quantitat 
que no provingui de les propies Administracions Públiques que han estat considerades com a subvencions. 

H) Indicació de les activitats prioritaries de mecenatge que, en el seu cas, faci l"entitat 

La Fundació Caries Pi i Sunyer no ha fet cap activitat prioritaria de mecenatge. 

l) lndicació de la previsió estatutaria relativa al destí del patrimoni de l'entitat en cas de dissolució i, en el 
casque la dissolució s' hagi produ"it durant l'exercici. del destí donat al dit patrimoni 

L' estatut de la Fundació recull els següent en el seu article 37 ,38, 39 i 40: 

Article 37e - Modificacions estatutaries, estructurals i dissolució 
El Patronal, tenint en compre 1' interes de la Fundació i la voluntat fundacional, mitjanr,:ant un acord adoptar 
de conformitat amb l'establert en l'article 16e.6 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i previa 
convocatoria expres , modificar els estatuts, acordar la fusió , l'escissió o la dissolució o extinció de la 
Fundació, am aprovació del Protectora! prevista a la legislació vigent. 

38e -1. L"extinció de la Fundaci ' odra ésser acordada pe! Patronat quan les circumstancies 
e · enci"(n la necessitat o justificada co niencia de dissoldre-la, tenint sempre en compte la voluntat deis 

Angel Garcia Fontanet 
President 

1tutiu i en aquests estatuts. Per extingir aquesta entitat és necessari 

Gue~u~ 
Secretari \ 
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1' acord adoptat pel Patrona t. L ' extinció, excepte en els casos establerts en la leg islació vigent, s' ha 
d'adoptar per acord motivat del Patrona! i requereix l'aprovació del ProtecLOrat. 

2. La Fundació és podra dissoldré si concorre alguna de les causes següents: a) Finiment del termini que 
estableixen els estatuts, llevat que, abans del finiment, se n' hagi acordat una prorroga. b) Compliment 
íntegre de la finalitat pera la qua! s'han constituH o impossibilitat d'assoli r-la, llevat que sigui proceden! 
de modificar-la i que el patronal l'acordi. e) Il·licitud civil o penal de llurs activitats o de llurs finalitats, 
declarada per una sentencia ferma. d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs. e) Les altres que 
estableixen la llei o els estatuts. 

3. Modalitats i període de liquidació. La dissolució obre el període de liquidació, fins a la f i del qual l'entitat 
conserva la personalitatjmídica. Durant aquest període, la mateixa s'ha d' identificar en les seves relacions 
de trafic coma entitat «en liquidació». La liquidació és pot dura te1me, per mitja de la realització deis béns 
de :J'entitat o de la cessió global d' actius i passius, en el te1mini fixat per la llei o per l'acord o la decisió 
que en disposi la dissolució. Aquest termini pot tenir una durada maxima de tres anys, llevat de causa 
justificada de forya major. Un cop transcon egut aquest termini, qualsevol membre de la Fundació o del seu 
organ de govern pot sol·licitar a l' autoritat judicial que separi del caiTec els liquidadors i pot presentar una 
proposta de nomenaments. 

Article 39e • Destinació del patrimoni romanent. 
L'ex tinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, que s' ha de publicar en els 
termes exigits perla normativa vigent, l'han de dura terme el Patronat i les persones liquidadores que es 
nomenin o, si escau, el Protectorat. Tot respectant la voluntat fundacional de que els béns sobrants es 
destinessin a les Corporacions Locals atorgants que figuren a I'Escriptura Fundacional, i en el seu defecte 
a la Generalitat de Catalunya. 

Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l' autorització previa del Protectora! es 
dest inara a aquelles entitats d'entre les que s'estableixen en el paragraf anterior i en el seu defecte el 
patrimuni rumanent s'ha d' adjudicar a una Fundació, una entitat pública u una altra enti tat sense afany de 
lucre amb uns fins similars als de la Fundació, designada pels estatuts o perla carta fundacional i, si no s' ha 
fet, amb preferencia perles del seu mateix domicilio, si no n'hi ha, perles de la comarca amb finalitats 
analogues, i a manca d'aquestes a d'altres entitats que autoritzi el Protectorat. A la/les destinataria/es haura 
de concón er les circumstancies establertes a l' article 3, apartat 6e de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, 
tot garantint que en el cas de dissolució de la Fundació el seu patrimoni es destina en la seva totalitat a 
alguna de les entitats considerades com entitats beneficiaries del mecenatge als efectes previstos als articles 
16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002 o a entitats públiques de naturalesa no fundacional que 
persegueixen fins d ' interes general, essent que en cap cas tindran dita condició d'entitats sen se fins lucratius 
a aquests efectes les entitats el regim jurídic de les quals permeti, en els supos its d'extinció, la reversió del 
se u patrimoni a 1 ' aportant del mateix o als seus hereus o legataris, salvant-ne que la reversió estigui prevista 
a favor d 'alguna entitat beneficiaria del mecenatge als efectes previstos als esmentats articles 16 a 25. 

--- En el cas que no es pugui fer una cessió global caldra proced ir a la liquidació deis actius i els passius, i 
donar a 1 ' ha ver gue en res u! ti 1' aplicació establerta en 1' apartat anterior. 

---En qualsevol casen cas d'extinció de la Fundació no es produira la reversió del patrimoni a l'aportant/s 
del mateix, ni als seus hereus o legataris, salvant-ne que en aquests concOITin les circumstancies establertes 
a l' artic le ~ar.tat 6e de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, es a dir, que la reversió sigui a favor d'una 
e sense fins lucratius a la qua! Ji sig ·.a' aplicació el regim fiscal especial establert al Títol III de la 
Llei 49/2002 per a les entitats sense fin ucratius o , entitats públiques de naturalesa no fundacional que 
persegueixen fins d' in teres general. 

--- L 'adjudicació o la destinació 
no s'executi. 

Ángel Garcia Fontanet 
Presiden! 

patrimoni romanent ha d' ésser autoritzada pe! protectora! abans que 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari 
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--- Si la Fundació dissolta fos titular de fons especials, la destinació del patrimoni d'aquests s' ha de 
determinar d'acord amb el que estableix la legislació vigent. 

TÍTOLIX 
ARXIU CARLES PI 1 SUNYER 

Article 40e - No esta integral al Patrimoni de la Fundació l'arxiu del qui fou Alcalde de Barcelona, 
Conseller de la Generalitat i Ministre de la República, ates que va ésser dipositat a la Fundació per la família 
Pi i Sunyer pel seu ús per part de l' entitat i tornara a mans de la família Pi i Sunyer per tal de reservar així 
el seu ús i explotació que tindra finalitats de caracter cultural a favor de l'Excm. Ajuntament de Barcelona. 
--- L'anterior s'entén sense petjudici de la possibilitat de constituir un fons especial conforme a l'establert 
en aquests estatuts i a la legislació vigent, previa l'aprovació i ambla preceptiva acceptació del Patronat. 

*********** 

A 30 de maig de 201 8 queden formulats els comptes anuals, 

Angel Garcia Fontanet 
President 

Guerau Ruiz Pena 
Secretari , ) 
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