Intervenció General

MEMÒRIA DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2016
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
1.

ORGANITZACIÓ DE L’ENTITAT

1.1

POBLACIÓ OFICIAL I ALTRES DADES DE CARACTER SOCIOECONÒMIC

Santa Coloma de Gramenet és un municipi de la comarca del Barcelonès, situat entre
Badalona, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac i, separat de Barcelona pel riu Besòs.
El municipi té 118.665 habitants, segons l’última població aprovada pel Ple de l’Ajuntament en
sessió ordinària de març de 2017, corresponent a l’exercici 2015 i, una superfície de 6,57km.
quadrats, la qual cosa suposa una densitat de població de 18.062 habitants per km. quadrat.
1.2

NORMA DE CREACIÓ DE L’ENTITAT

El municipi de Santa Coloma de Gramenet forma part de l’organització territorial de
Catalunya, que s’organitza mitjançant el seu Ajuntament.
1.3

ACTIVITAT DE L’ENS

De conformitat a les disposicions contingudes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, el Municipi de Santa Coloma de Gramenet és una administració
pública de caràcter territorial amb personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment dels
seus fins, mitjançant la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències,
promovent tota classe d’activitats i prestant tots aquells serveis que contribueixin a satisfer les
necessitats i aspiracions de la seva comunitat veïnal.
1.4 DESCRIPCIÓ DE LES PRINCIPALS FONTS D’INGRESSOS
D’acord amb la liquidació del pressupost de 2016, l’Ajuntament s’ha finançat de la següent
forma:
Capítol
1 Impostos directes
2 Impostos indirectes
3 Taxes i altres ingressos
4 Transferències corrents
5 Ingressos patrimonials
6 Alienacions d’inversions
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers
TOTAL

%
28,63%
2,53%
11,28%
50,78%
0,40%
0,00%
6,23%
0,14%
0,00%
100,00%

De l’anterior relació d’ingressos se’n desprèn que més del 50% dels ingressos de l’Ajuntament
són transferències corrents, dels quals un 80,34% corresponen a les transferències de l’Estat.
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1.5 CONSIDERACIÓ FISCAL DE L’ENTITAT
L’Ajuntament és un ens exempt de l’Impost de Societats, segons l’art. 9 de la Llei 27/2014, de
27 de novembre, de l’Impost sobre Societats.
Així mateix, l’Ajuntament en quant presta serveis sense contraprestació o mitjançant
contraprestació de naturalesa tributària no és subjecte passiu, per aquest motiu l’IVA que
suporta vinculat a aquesta prestació de serveis no és deduïble.
En l’exercici 2016 s’ha iniciat la rehabilitació d’edificis en l’àmbit de Pirineus, en la que
l’Ajuntament actua com empresari i en conseqüència totes les operacions, tant d’ingressos
com de despeses, vinculats a l’actuació estan subjectes a IVA.
1.6 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA BÀSICA DE L’ENTITAT A NIVELL POLÍTIC
Els càrrecs electes que formen el Ple de l’Ajuntament són 27, dels quals, l’alcaldessa amb
nou tinents d’alcalde formen la Junta de Govern Local. L’estructura organitzativa bàsica de
l’Ajuntament és la següent:
ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
•
Secretaria General
Departament administratiu
Serveis jurídics
•
Intervenció
Servei de Comptabilitat
Servei de Fiscalització
•
Defensor del ciutadà
Unitat de suport de drets del ciutadà
Direcció de serveis d’alcaldia
Acció territorial
• Departament tècnic d’acció territorial
Servei de Comunicació
•
Premsa
• Departament de publicacions i impremta
• Informació digital i continguts informatius
• Mitjans de comunicació municipals
Gabinet de l’alcaldessa
Unitat de suport polític
Relacions institucionals
Secretaria d’alcaldia
Redacció, documentació i programació estratègica
ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERN
a)Direcció d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns
Servei de Recursos i Prestacions
Servei de Tresoreria
Servei de Recaptació
Departament de recaptació voluntària
Departament de recaptació executiva
Servei de Gestió Tributària
Departament de gestió de tributs locals periòdics
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Departament de gestió de tributs no periòdics
• Unitat d’activitat econòmica i inspecció fiscal
Gabinet de Planificació i Organització
Servei d’Assumptes Generals
Departament d’assumptes generals
• Unitat de Consergeria
Oficina d’informació i atenció ciutadana (OIAC)
Servei de Contractació
Servei de Compres i Gestió Patrimonial
Departament d’arxiu
b)Direcció de Recursos Humans i Sistemes d’informació
Servei de Relacions Laborals, recursos i prestacions
Servei d’atenció a l’empleat
Servei de Prevenció
Departament administratiu
Servei de selecció i desenvolupament
Servei de sistemes d’informació
Departament de noves aplicacions
Departament de manteniment d’aplicacions
ÀREA DE SEGURETAT, ORDRE PÚBLIC I CONVIVÈNCIA CIUTADANA
a)Direcció de seguretat i ordre públic
Servei de seguretat ciutadana i ordre públic
Departament d’atenció al ciutadà
Departament administratiu
Unitat de prevenció i informació
Servei adjunt operatiu
Àmbit operatiu
b)Direcció de mediació i convivència
Servei de convivència
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIA
Servei de Recursos i Prestacions
Oficina de gestió de prestacions socials
Servei d’atenció a la infància i a les famílies
Departament de Territori riu
Departament de Territori muntanya
Servei de Salut pública, acció comunitària i atenció als consumidors (OMIC)
Departament d’acció comunitària
Departament de protecció de la salut i seguretat alimentària
Unitat d’atenció als consumidors (OMIC)
Departament d’atenció a la dependència i vulnerabilitat en adults
Atenció individual
Gestió de serveis dependència
Centre de dia
Coordinació de solidaritat, cooperació i polítiques d’igualtat
Departament de polítiques d’igualtat i gènere
Departament de solidaritat i cooperació
Coordinació de Cultura, Gent Gran, Entitats Ciutadanes, Infància i Joventut
Servei de Cultura i joventut
o Museu
o Teatre i arts escèniques

3

Intervenció General

ÀREA DE PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS I CIUTADANIA
a)Participació, qualitat democràtica, drets civils, ciutadania
Servei de Participació
Departament de centres cívics
b)Servei d’Educació
Servei d’Educació
Consergeria de Centres educatius

ÀREA D’URBANISME,
SOSTENIBILITAT

SERVEIS

MUNICIPALS,

ESPAI

PÚBLIC,

CIVISME

I

a)Direcció d’urbanisme, serveis municipals, espai públic, civisme i sostenibilitat
Serveis de Recursos i Prestacions
Departament administratiu
Servei de medi ambient i higiene ambiental
Departament de Zoonosi i protecció d’animals
Departament de comerç, fires i disciplina de mercat
Serveis Urbans
Departament de mercats
Unitat d’inspecció de serveis
Unitat de disciplina urbanística i llicències
Departament de llicències d’obres
Departament de llicències d’activitats
Departament administratiu, disciplina urbanística i llicències
Unitat d’inspecció urbanística
Servei de manteniment de via pública
Departament de via pública
Departament de semaforització i senyalització
Departament de manteniment d’instal·lacions
Departament de manteniment encarregat general
• Unitat d’obres i via pública
• Unitat d’edificis municipals
Departament de parcs i jardins
Servei de manteniment d’edificis
Departament de manteniment d’edificis
Servei de gestió urbanística i habitatge
Gabinet d’acció territorial
Departament d’informació urbanística i cadastre
Servei tècnic d’obres públiques
Departament de control i execució
Departament d’instal·lacions
1.7 NOMBRE D’EMPLEATS EN L’EXERCICI
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet durant l’exercici ha tingut una mitjana de
personal empleat de 622 persones, sent a 31 de desembre de 615 persones que es
reparteixen entre funcionaris i laborals segons el quadre adjunt per categories i sexe.
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FUNCIONARIS

LABORALS

MITJANA

31/12/2016

MITJANA

31/12/2016

DONES

DONES

DONES

DONES
32,50 Administratiu/va

Administratiu/va

83,50 Administratiu/va

84 Administratiu/va

31

Agent

11,50 Agent

11 Analista Programador

4,00 Analista Programador

4

Analista

2,00 Analista

2 Animador/a Soc. Cult

3,00 Animador/a Soc. Cult

3

Arquitecte/a

4,00 Arquitecte/a

4 Arquitecte/a Tècnic/a

1,00 Arquitecte/a Tècnic/

1

Arquitecte/a Tècnic/

2,00 Arquitecte/a Tècnic/

2 Auxiliar Admció. Gra

1,50 Auxiliar Admció. Gra

1

Auxiliar Admó. Gener

6,50 Auxiliar Admó. Gener

7 Auxiliar Tècnic/a

7,00 Auxiliar Tècnic/a

7

Auxiliar Tècnic/a

9,50 Auxiliar Tècnic/a

1,00 Biòleg/a

1

Caporal

1,00 Caporal

1 Conserge

8,50 Conserge

8

Economista

1,00 Economista

1 Delineant/a

2,00 Delineant/a

2

Educador/a

3,00 Educador/a

3 Dip. Infermeria

5,00 Dip. Infermeria

5

Enginyer tèc. Agricola

2,00 Enginyer/a Tèc. Agrí

2 Dissenyador/a Gràfic

1,00 Dissenyador/a Gràfic

1

Lletrat

4,00 Lletrat/da

4 Educador/a

Psicoleg

1,00 Psicòleg/a

1 Enginyer/a Tècnic/a

10 Biòleg/a

10

1,50 Enginyer/a Tècnic/a

2

1,00 Inspector/a

1

Tècnic/a Auxiliar

13,50 Tècnic/a Auxiliar

Tècnic/a Gestió

3,50 Tècnic/a Gestió

3 Metge

1,00 Metge

1

Tècnic/a Mitjà

5,00 Tècnic/a Mitjà

5 Pedagog/a

2,00 Pedagog/a

2

19 Psicòleg/a

3,00 Psicòleg/a

3

2,00 TAG

2

Tècnic/a Auxiliar

1,00 Tècnic/a Auxiliar

1

Tècnic/a Consum

1,00 Tècnic/a Consum

1

Tècnic/a Cultura

5,00 Tècnic/a Cultura

5

Tècnic/a Ensenyament

3,00 Tècnic/a Ensenyament

3

Tècnic/a Informació

2,00 Tècnic/a Informació

2

Tècnic/a Mitjà

9,00 Tècnic/a Mitjà

9

Tècnic/a Museu

1,00 Tècnic/a Museu

1

Tècnic/a Superior

3,50 Tècnic/a Superior

4

Telefonista

2,00 Telefonista

2

Treballador/a Familiar

3,00 Treballador/a Familiar

3

Tècnic/a Superior
Tresorer/a

18,00 Tècnic/a Superior
1,00 Tresorer/a

14 Inspector/a

10,50 Educador/a

1 TAG

Treballador/a Social

HOMES

HOMES

HOMES

14,00 Treballador/a Social

14

HOMES
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Administratiu/va

27,50 Administratiu/va

26 Administratiu/va

4,50 Administratiu/va

5

Agent

84,50 Agent

83 Analista

2,00 Analista

2

Analista

1,00 Analista

1 Arquitecte/a

1,00 Arquitecte/a

1

Arquitecte/a

2,00 Arquitecte/a

2 Auxiliar Admció. Gra

2,00 Auxiliar Admció. Gra

2

Arquitecte/a Tècnic/

6,50 Arquitecte/a Tècnic/

7 Auxiliar Especialist

1,50 Auxiliar Especialist

1

Auxiliar Admó. Gener

1,00 Auxiliar Admó. Gener

1 Auxiliar Tècnic/a

Auxiliar Especialist

1,50 Auxiliar Especialist

1 Conserge

Auxiliar Tècnic/a

12,50 Auxiliar Tècnic/a

14 Dip. Infermeria

38,50 Auxiliar Tècnic/a

37

9,50 Conserge

9

1,00 Dip. Infermeria

1

Caporal

9,00 Caporal

9 Educador/a

1,50 Educador/a

2

Delineant

5,00 Delineant

5 Treballador/a Social

2,00 Treballador/a Social

2

Director/a Mercat

1,00 Director/a Mercat

1 Enginyer/a Informàti

2,00 Enginyer/a Informàti

2

Educador/a

2,00 Educador/a

2 Enginyer/a Tèc.

0,50 Enginyer/a Tèc.

1

Enginyer/a Superior

2,50 Enginyer/a Superior

2 Inspector/a

0,50 Inspector/a

-

Enginyer/a Tèc. Indu

3,50 Enginyer/a Tèc. Indu

4 Inspector/a Neteja

2,00 Inspector/a Neteja

2

Enginyer/a Tècnic/a

1,00 Enginyer/a Tècnic/a

1 Metge

1,00 Metge

1

Inspector/a

3,50 Inspector/a

4 Oficial (C1)

2,00 Oficial (C1)

2

Intendent

1,00 Intendent

1 Oficial Impremta

3,00 Oficial Impremta

3

Intendent Major

1,00 Intendent Major

1 Peó Mercats

2,00 Peó Mercats

2

Interventor

1,00 Interventor

1 Programador/a

2,50 Programador/a

3

Oficial

1,00 Oficial

1 Tècnic/a Auxiliar

11,50 Tècnic/a Auxiliar

11

Secretari General

1,00 Secretari General

1 Tècnic/a Cultura

2,50 Tècnic/a Cultura

3

Sergent

5,00 Sergent

5 Tècnic/a d'Obres Púb

1,00 Tècnic/a d'Obres Púb

1

Tèc. Auxiliar Biblio

8,50 Tèc. Auxiliar Biblio

8 Tècnic/a Ensenyament

1,00 Tècnic/a Ensenyament

1

Tècnic/a Gestió

1,00 Tècnic/a Gestió

1 Tècnic/a Informàtica

1,00 Tècnic/a Informàtica

1

Tècnic/a Mitjà

1,00 Tècnic/a Mitjà

1 Tècnic/a Mitjà

8,00 Tècnic/a Mitjà

8

Tècnic/a Superior

8,00 Tècnic/a Superior

6 Tècnic/a Superior

7,00 Tècnic/a Superior

6

Treballador/a Social

1,00 Treballador/a Social

1 Tècnic/a Teatre

1,00 Tècnic/a Teatre

1

Arquitecte Tècnic

0,50 Arquitecte Tècnic

-

Tècnic/a sistemes

1,00 Tècnic/a sistemes

1

Oficial (C2)
TOTAL

365,50

TOTAL

364

TOTAL

11,00 Oficial (C2)
256,50

10

TOTAL

251
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1.8 IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

L’Ajuntament és l’ens principal.
1.9 IDENTIFICACIÓ DE LES ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES
El sector públic de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en l’exercici 2016 està format
per un organisme autònom i dues empreses mercantils.
Els ens dependents de l’Ajuntament són els que es detallen a continuació:
•

Organisme autònom de caràcter administratiu:
- Patronat Municipal de la Música (PMM), constituït el 29.09.86

•

Societats mercantils de capital íntegrament municipal:
- Gramepark, SA constituïda el 25.03.88
- Grameimpuls, SA constituïda el 23.06.89

Les funcions de l’organisme autònom depenent de l’Ajuntament són les següents:
•

PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA (PMM): Té per objecte la gestió del servei
d’ensenyaments musicals mitjançant el foment de l’educació, l’accés i la participació
activa en la vida musical de la ciutat; així com, procedir a l’orientació i promoció del
desenvolupament, l’expansió i l’abast de la música com a art i expressió cultural en tota
l’amplitud de les seves manifestacions.

Els objectes socials de les empreses municipals són:
•

GRAMEPARK, S.A.: dedicada a la promoció de la construcció d’aparcaments, així com la
seva explotació i administració directa o indirecta, gestió del servei de retirada de vehicles
amb grua al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, regulació de l’estacionament
en la via pública mitjançant parquímetres, la gestió urbanística i d’obres, la promoció i
construcció, per compte pròpia o de tercers, de tota classe d’edificis.

•

GRAMEIMPULS, S.A.: dedicada a la promoció, suport i participació d’accions
econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l’entorn socioeconòmic,
potenciant iniciatives generadores de riquesa i ocupació, en general en qualsevol dels
sectors industrials o de serveis. A partir de l’exercici 1992, l’objecte social es va modificar
incorporant la gestió urbanística i d’obres, així com també, la gestió, explotació i
manteniment de serveis de competència municipal.

Altres entitats públiques i fundacions de les que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
forma part i/o té representant són:
-

Consorci Besòs-Tordera
Consorci de Salut i atenció Social de Catalunya (abans Consorci hospitalari de
Catalunya)
Consorci Localret
Consorci per a la normalització lingüística de Catalunya
Consorci Parc de la Serralada de Marina
Consorci Parc Arqueològic Puig Castellar
Consell Comarcal del Barcelonès
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2.

Àrea metropolitana de Barcelona
Fundació privada Aspanide
Fundació privada Hospital de l’Esperit Sant
Fundació privada patronat Joan Ràfols
Fundació Privada Habitatge de Lloguer
Patronat de la Fundació centre d’ensenyament superior de nutrició i dietètica
Institut per a la formació de joves vers l’administració d’empreses (INFORM)
Associació xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
Associació pacte industrial de la regió metropolitana de Barcelona
Fòrum dels municipis del Barcelonès Nord
Consorci del Besós
Consorcio Universitario Centro Asociado a la UNED de la província de Barcelona
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE
COL·LABORACIÓ

Els serveis que presta l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de forma indirecta són els
següents:
-

Servei de recollida de residus de la fracció rebuig i neteja viària, mitjançant
adjudicació a “Compañía Española Servicios Públicos” , amb vigència de l’1 de juliol de
2014 al 29 de juny de 2022. Aquest contracte ha comportat una despesa de
6.875.728,78€ en el pressupost 2016 i té una despesa compromesa de 6.875.732,90€ per
les anualitats del 2017 al 2021 i de 3.437.866,45€ per al 2022.

-

Servei de neteja i manteniment de parcs i jardins i mobiliari urbà del municipi,
mitjançant adjudicació a Fomento de Construcciones y Contratas, SA, contracte vigent de
l’1 d’ octubre del 2013 fins a l’1 d’octubre de 2015, prorrogat fins a 30 de setembre del
2016 i en una 2ª pròrroga fins a 30 de setembre de 2017. Durant l’exercici 2016 ha
suposat una despesa de 1.671.793,56€ i hi ha una anualitat prevista pel 2017 de
1.393.161,34€.

-

Servei de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat, mitjançant
adjudicació a Fomento de Construcciones y Contratas, SA pel període 01/10/2013 al
30/09/2015, prorrogat inicialment per un any i en una segona pròrroga fins a setembre de
2017. En l’exercici 2016 ha suposat una despesa de 129.530,23€ i hi ha una anualitat
prevista pel 2017 de 129.530,30€.

-

Servei de manteniment i neteja dels accessos mecànics i les instal-lacions
complementàries mitjançant adjudicació a la societat “Thyssenkrupp Elevadores SLU”.
L’adjudicació del contracte es fa per un període que va de l’1 de desembre de 2016 fins a
l’1 de desembre de 2019. Aquest contracte ha suposat una despesa de 487.373,00 € en
manteniment i de 52.388,97 € en neteja al 2016; i té unes anualitats previstes de
508.829,20 del 2017 al 2019 i de 339.219,47 al 2020 pel que fa al manteniment; i unes
anualitats previstes de 79.625,74 € del 2017 al 2019 i de 53.083,83 € al 2020 pel que fa a
la neteja.

-

Servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics
del municipi, adjudicat a l’empresa “Limpieza y mantenimiento, S.A.” (LIMASA). A la
Junta de Govern de 2 de febrer de 2016 s’aprova el contracte per 1 any prorrogable fins a
un màxim de 6 mesos més. En el pressupost 2016 ha suposat una despesa de
2.946.644,31€ i hi ha una despesa compromesa per 2017 de 773.596,65€.
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-

Servei de manteniment de la pavimentació de calçades i voreres de la ciutat,
mitjançant adjudicació a Josep García Excavaciones, SA, per una pròrroga aprovada per
la Junta de Govern Local de 28 d’abril de 2015 fins a 31 d’ agost de 2016, i amb una
segona pròrroga aprovada per la Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2016 fins a
l’adjudicació del nou contracte. El contracte ha comportat una despesa de 224.450,85€ a
l’exercici 2016 i una despesa compromesa de 177.584,58 fins agost de 2017.

-

Servei de gestió de l’escola bressol “Els Pins” en règim de concessió administrativa
adjudicat a “Projectes i Gestió de Serveis Socials, S.L.” (PROGESS), ubicada al carrer
Pirineus núm. 4. El termini del contracte és fins el 30 d’agost de 2014, es troba en situació
de pròrroga que finirà el 31/08/2017. Durant l’exercici 2016 ha suposat una despesa a
pressupost de 236.674,46€ i té una anualitat prevista pel 2017 de 174.789,84€.

-

Servei de gestió de l’escola bressol “L’Oreneta. Per acord de la Junta de Govern Local,
en sessió de data 2/05/2006, es va resoldre crear el servei d’escola bressol municipal,
actualment anomenada L’oreneta, que s’ubicaria provisionalment al carrer Sant Joaquim
número 64-68, fins que finalitzessin les obres de construcció del nou centre
d’ensenyament denominat “Sant Just”, ubicat al carrer Sant Carles 76-78, on també
s’ubicaria l’escola bressol L’Oreneta. Per tal d’iniciar-se les obres de construcció del nou
centre d’ensenyament fou necessari tramitar un expedient d’expropiació forçosa de la
finca situada al carrer Sant Carles 74-78 que afecta a l’escola bressol “El Cargol”, de
titularitat privada de la qual era ocupant en qualitat d’arrendatària l’empresa “Llin Car SL”.
Previ acord de les parts, en JGL de 4/07/2006, es va aprovar el contracte administratiu
per a la prestació del servei d’escola bressol ubicada provisionalment al Carrer Sant
Joaquim fins la finalització de les obres.
Aquest contracte es va iniciar el dia 1 de setembre de 2006 i té una durada de 10 anys,
és a dir, fins el dia 31 d’agost de 2016, en aquests moments es troba en situació de
pròrroga fins a 31/08/2017. Ha suposat una despesa de 235.228,10€ al 2016 i té una
despesa prevista per l’exercici 2017 de 173.350,56€.

-

Contracte per a la gestió i funcionament per concessió administrativa del servei públic
municipal de l’Escola Bressol “La Maduixa” ubicada al carrer Washington, núm. 3-9, a
l’empresa SUARA SERVEIS SCCL, per un import de 2.630.570,50 euros, IVA exempt, pel
període de deu anys comprès des de l’1 de setembre de 2010 fins al 31 d’octubre de
2020. El present contracte podrà prorrogar-se, per mutu acord de les parts, abans de la
seva finalització, fins a un màxim de dues pròrrogues per períodes de dos anys cada una.
A l’exercici 2016 ha comportat una despesa de 274.688,62 € i té previstes unes anualitats
de 235.799,64 € pels exercicis 2017 i 2018 i una de 175.371,36€ per l’exercici 2020.

-

Contracte per a la gestió i funcionament per concessió administrativa del servei públic
municipal de la Llar d’Infants “L’esquirol”, ubicada al passatge Salvatella, adjudicat a
l’empresa PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS SL (PROGESS SL), pel preu
de 2.781.275,99 euros, IVA exclòs, pel període de deu anys, comprès des de l’1 de
setembre de 2009 al 31 d’agost de 2019. Ha comportat una despesa de 260.616,84€ a
l’exercici 2016 i té unes anualitats previstes pels exercicis 2017 i 2018 de 287.685,74€ i
de 191.790,49€ per l’exercici 2019.

-

Contracte per a la gestió i funcionament per concessió administrativa del servei públic
municipal de l’escola bressol La Sargantana, ubicada al carrer Sant Jordi 1-3, a
l’empresa CLECE SA, per un import de 2.666.455,00 euros, IVA exclòs, pel període de
deu anys i cinc mesos, comprès des de l’1 d’abril de 2011 fins al 31 d’agost de 2021. Ha
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suposat una despesa de 221.970,98€ al 2016 i té unes anualitats previstes del 2017 al
2020 de 255.979,68€ i de 170.653,12 per l’exercici 2021.
-

Contracte per a la gestió i funcionament per concessió administrativa del servei públic
municipal de l’escola bressol L’Ànec, ubicada al carrer Francesc Moragas, número 98100, a l’empresa CLECE SA, per un import de 2.666.455,00, IVA exclòs, pel període de
deu anys i cinc mesos, comprès des de l’1 d’abril fins al 31 d’agost de 2021. A l’exercici
2016 ha comportat una despesa de 231.277,22€ i té unes anualitats previstes de
255.979,68€ pels exercicis 2017 al 2020 i una de 170.653,12 per l’exercici 2021.

-

Contracte per a la gestió i funcionament per concessió administrativa del servei públic
municipal de l’escola bressol “La Cigonya”, situada al carrer Sant Joaquim número 6870 per import de 2.572.113,30 euros, IVA exclòs, pel període de 10 anys, des de l’1 de
setembre de 2011 fins al 29 d’agost de 2021, amb la possibilitat de pròrroga en la forma
establerta al plec de clàusules administratives. Ha comportat una despesa de
226.371,54€ a l’exercici 2016 i té una despesa compromesa anual de 257.211,33€ pels
exercicis 2017 al 2020 i de 171.474,22€ per l’exercici 2021.

-

Contracte per a la gestió i funcionament per concessió administrativa del servei públic
municipal de l’escola bressol “Les Oliveres”, situada al passatge Tarragona, s/n per
import de 697.662,20 euros, IVA exclòs, pel període de 4 anys, des de l’1 de setembre de
2013 fins al 31 d’agost de 2017, amb la possibilitat de pròrroga en la forma establerta al
plec de clàusules administratives. Concessió atorgada a “Serveis per a la infància
créixer”. Les Oliveres han suposat una despesa de 156.993,68€ a l’exercici 2016 i tenen
una despesa prevista de 104.662,45€ per l’exercici 2017.

-

Servei de gestió del centre de recursos juvenils Mas Fonollar, mitjançant un concert,
adjudicat a “Projectes i Gestió de Serveis Socials, S.L.” (PROGESS), situat al carrer Sant
Jeroni 1-3. El contracte es va iniciar l’1 de setembre de 2014 i finalitza el 31 d’agost del
2016. El contracte ara es troba en pròrroga fins a 31/08/2017. A l’exercici 2016 ha
suposat una despesa de 75.000,00€ i té una despesa compromesa per l’exercici 2017 de
50.000,00€.

-

Servei de conservació i manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic,
adjudicat a “Electricitat Boquet, SL per import de 2.094.959,16 €, IVA exclòs. El termini és
de 4 anys des de l’1 de febrer de 2017, prorrogable anualment amb una pròrroga màxima
de dos anys. En l’exercici 2016 el contracte es trobava en continuïtat i ha suposat un
import de 524.013,46€ d’obligacions pendents d’aplicar a pressupost.
Respecte al manteniment de l’enllumenat públic, estan previstes unes anualitats de
403.837,50 € al 2017, 484.605,00 als exercicis 2018, 2019 i 2020 i un import de
80.767,50 € a l’exercici 2021.
Respecte als imprevistos vinculats al contracte del manteniment de l’enllumenat públic,
estan previstes unes anualitats de 13.685,84 € al 2017, 16.423,02 als exercicis 2018,
2019 i 2020 i un import de 2.737,16 € a l’exercici 2021.
El mateix contracte recull una autorització i disposició de despesa per import de
530.788,52 € d’inversió vinculat al projecte 2016/2/IFISO/5/1.

-

Servei de conservació i manteniment de les instal·lacions semafòriques i la seva
centralització, adjudicat a l’empresa ARS 93 amb data inici del contracte l’1 d’octubre de
2013 i finalització l’1 d’octubre de 2015, amb possibilitat de pròrroga fins el 30/09/2017.
Prorrogat fins a setembre de 2017 pel Ple de 26 de setembre de 2016, amb una anualitat
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prevista pel 2017 de 56.943,57€. Durant l’exercici 2016 la despesa ha estat de
68.327,55€
-

Servei de manteniment, conservació i reparació del conjunt d’instal·lacions
elèctriques, instal·lacions tèrmiques, aigua i gas dels edificis municipals, adjudicat a
l’empresa “CLECE, S.A.”. Contracte iniciat l’1 de setembre de 2014 que finalitza el 31
d’agost de 2018, amb possibilitat de pròrroga fins el 31/08/2020. A l’exercici 2016 ha
suposat una despesa de 20.213,14€ als mercats municipals, 116.450,78€ als centres
educatius i de 260.302,07€ a la resta d’edificis municipals. Hi ha una despesa
compromesa de 20.295,68 pel 2017 als mercats i de 15.063,19€ pel 2018; de
171.657,11€ pel 2017 als centres educatius i de 127.401,66€ pel 2018; i de 260.324,08€
pel 2017 a la resta d’edificis municipals i de 207.312,03€ per l’exercici 2018.

-

Contracte per a la gestió indirecta i funcionament del “Centre de Recursos Infantils i
Juvenils Rellotge XXI” ubicat al carrer del Rellotge, núm. 21 a Trànsit projectes, SL, pel
preu de DOS-CENTS QUINZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA VUIT EUROS (215.468
euros) pel període de dos anys, comprès des de l’1 de novembre de 2015 al 31 d’octubre
de 2017. La gestió del Centre ha suposat el 2016 una despesa de 107.734,00€ i té una
despesa compromesa de 89.778,33€ per l’exercici 2017.

-

Servei de cementiri municipal adjudicat a “Cons-te Concesiones Administrativas, S.L.”
en règim de concessió administrativa, mitjançant contracte de data 1 d’abril de 1993, amb
una durada de 25 anys que finirà el 26/03/2018. Aquest servei no suposa cap despesa al
pressupost de l’Ajuntament.

-

Servei de control periòdic de plagues, desratitzacions, desinsectacions i
desinfeccions al municipi adjudicat a l’empresa “Anticimex 3D sanidad ambiental SAU”.
Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local de 24 de novembre de 2015, amb inici
l’1 de desembre de 2015, amb 4 anualitats aprovades del 2016 al 2019 per import de
32.563,52€ cadascuna. A l’exercici 2016 ha suposat una despesa de 27.138,10 € i el
contracte ha estat resolt anul·lant les anualitats previstes per els exercicis del 2017 al
2019.

Amb la integració de l’IME els serveis d’esports ara es gestionen per l’Ajuntament. Els serveis
d’esports que es presten de forma indirecta, econòmicament més significatius, són els
següents:
-

Mitjançant contracte de concessió mixta d’obra i servei de data 1 de febrer de 2003 es
gestiona de forma indirecta l’equipament esportiu situat al barri de Singuerlín, anomenat
Complex esportiu Can Zam, durant un termini de 30 anys comptats a partir de l’1 de
desembre de 2002, a favor de l’empresa Duet Can Zam, SA. En el pressupost de
l’Ajuntament quest contracte comporta l’ingrés d’un cànon calculat sobre la xifra de
negocis i els altres ingressos d’explotació de l’exercici anterior. Per al pressupost 2016 ha
suposat l’ingrés de 74.041,49 €.

-

Mitjançant contracte de concessió mixta d’obra i servei de data 23 de març de 1999 es
gestiona de forma indirecta l’equipament Complex Esportiu Raval, durant un termini de
25 anys comptats a partir de la data de signatura del contracte, a favor de l’empresa
Placogest Sports, SL. En el plenari celebrat el 2 de maig de 2011 s’amplia la concessió
del servei 20 anys, finalitzant el contracte de concessió el 23 de març de 2044, com a
conseqüència del reequilibri econòmic del contracte. En el pressupost de l’Ajuntament
aquest contracte comporta l’ingrés d’un cànon calculat sobre la xifra de negocis i els
altres ingressos d’explotació de l’exercici anterior que al pressupost 2016 ha suposat
l’ingrés de 26.441,75 € i una despesa de 100.000,00 € en concepte de reequilibri
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econòmic que pot ser prorrogable en la quantia de 100.000,00 € per a tres anys més previ
compliment per part de la concessionària dels requisits aprovats en la sessió plenària del
27 d’abril de 2015.
-

Mitjançant contracte de gestió de servei públic de data 8 de juliol de 2002 es gestiona de
forma indirecta el Complex Esportiu Torribera, situat al carrer Castellana s/n, en règim
de concessió, durant un termini de 7 anys, prorrogables per períodes de 5 anys, amb un
màxim de 4 pròrrogues, a comptar des de la data de signatura del contracte, a favor de
l’empresa Sport Bid Etj, SL. Prorrogat per cinc anys a comptar des del dia 13 de juliol de
2009. Sense esgotar el termini de la pròrroga, en Junta de Govern Local del 18 d’octubre
de 2012 es fa una modificació del contracte en que es determina el 12 de juliol del 2029
com data de finalització del mateix, sense possibilitat de pròrroga. En el pressupost de
l’Ajuntament aquest contracte comporta l’ingrés d’un cànon calculat sobre la xifra de
negocis i els altres ingressos d’explotació de l’exercici anterior. Per al pressupost 2016 ha
suposat l’ingrés de 9.055,72 €.

-

Mitjançant un conveni de col·laboració, la Fundació Esportiva Grama.Net ha gestionat al
2016 les següents instal·lacions esportives: Nou Camp Municipal de Futbol de Can
Peixauet i Camp de futbol de les Oliveres. Aquest conveni ha comportat una despesa
de 105.771,91 € en el pressupost de l’exercici 2016.

-

Mitjançant un conveni de col·laboració, signat amb l’entitat Futbol Sala Garcia per a la
promoció de les activitats esportives que porta a terme l’entitat. Aquest conveni suposa
una despesa de 70.000,00€ en el pressupost 2016.

-

Mitjançant un conveni de col·laboració amb el CD Arrabal-Calaf de Gramenet es porta la
gestió parcial del Camp Municipal de Futbol de Can Zam I. Aquest conveni ha suposat
a l’exercici 2016 una despesa de 43.543,97 €.

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES
Els comptes anuals s’han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de desembre de
2016 i es presenten d’acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb
l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet a 31 de desembre, així com la de la informació que contenen els
següents estats comptables:
•
•
•
•
•

Balanç
Compte de resultats econòmic patrimonial,
Estat de liquidació de l’ Ajuntament, juntament amb l’informe de liquidació del
pressupost 2016
Estat de canvis en el Patrimoni Net
Estat de Fluxos d’efectiu

3.1 IMATGE FIDEL
Els presents comptes anuals s’han elaborat amb la finalitat de subministrar una informació útil
per a la presa de decisions econòmiques i constitueix un mitjà de retiment de comptes, a
partir dels registres comptables de l’Entitat i es presenten d’acord amb la normativa i els
principis comptables vigents en matèria de comptabilitat recollits en la Instrucció del model
normal de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, en
endavant ICAL.
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La informació que constitueix els comptes anuals es presenta de tal forma que compleixi amb
els requisits i característiques normatius que són:
Claredat
Rellevància
Fiabilitat
Comparabilitat
Els principis comptables que li resulten aplicables, en base a la instrucció esmentada
anteriorment tenen per finalitat que aquests comptes anuals expressin la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera, de l’execució del pressupost i dels resultats de
l’Ajuntament i de l’ organisme autònom i són:
a) Principis comptables de caràcter econòmic patrimonial:
− Gestió continuada
− Meritament
− Uniformitat
− Prudència
− No compensació
− Importància relativa
b) Principis de caràcter pressupostari:
− Principi d’imputació pressupostària
− Principi de desafectació
3.1.1 Principis comptables públics no aplicats perquè interfereixen en l’objectiu de la
imatge fidel
No s’ha deixat d’aplicar cap principi comptable públic perquè interfereixi en l’objectiu de la
imatge fidel, a banda dels principis comptables desapareguts arrel de l’aprovació de la nova
ICAL que són els següents:
−
−
−
−

Entitat comptable traslladada a Imatge fidel
Preu d’adquisició traslladat a criteris de valoració
Registre traslladat a criteris de reconeixement
Correlació d’ingressos i despeses traslladat a criteris de reconeixement

3.1.2 Principis i criteris comptables aplicats i altre informació complementària
necessària per assolir l’objectiu de la imatge fidel
L’ ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la instrucció de comptabilitat,
defineix “La importància relativa” com a principi que ha de presidir l’aplicació dels principis i
criteris comptables.
“L’aplicació dels principis i criteris comptables han estat presidida per la consideració de la
importància en termes relatius que aquests i els seus efectes puguin presentar. Per
consegüent, es pot admetre la no-aplicació estricta d’algun d’aquests, sempre que la
importància relativa en termes quantitatius o qualitatius de la variació constatada sigui
escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació patrimonial i dels
resultats del subjecte.”, com estableix la norma.
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3.2 COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ
3.2.1 Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de
l’exercici amb les del precedent
Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, inclouen la informació relativa a l’exercici
anterior en el seu balanç, compte de resultat econòmic patrimonial i a la resta d’estats
comptables que inclouen informació comparativa.
A 1 de gener de 2016 l’Ajuntament integra en els seus comptes a l’Institut Municipal d’Esports
(IME), liquidat amb efectes econòmics 31/12/2015.
La integració de l’IME és una circumstància a tenir en compte en la comparació dels comptes
anuals de l’exercici anterior.
3.2.2 Explicació de l’adaptació dels imports de l’exercici precedent per facilitar la
comparació
El que s’ha fet és integrar els estats comptables de l’IME amb els de l’Ajuntament a 1 de
gener de 2016, de manera que la columna comparativa amb l’exercici anterior dels
documents comptables recull ja la integració de l’IME.
3.3 RAONS I INCIDÈNCIA EN ELS COMPTES ANUALS DELS CANVIS DE CRITERI DE
COMPTABILITZACIÓ I CORRECCIONS D’ERRADES:
No s’han produït canvis de criteri en la comptabilització diferents als que determina l’aplicació
de l’ordre HAP/1781/2013 que aprova la nova instrucció de comptabilitat.
L’aplicació dels principis i criteris comptables han estat presidida per la consideració de la
importància en termes relatius que aquests i els seus efectes puguin presentar. Per
consegüent, es pot admetre la no-aplicació estricta d’algun d’aquests, sempre que la
importància relativa en termes quantitatius o qualitatius de la variació constatada sigui
escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació patrimonial i dels
resultats del subjecte.”, com estableix la norma.
3.4 INFORMACIÓ SOBRE CANVIS D’ESTIMACIONS COMPTABLES QUE SIGUIN
SIGNIFICATIVES
No s’han produït canvis d’estimacions comptables que calgui informar atesa la seva
significació.
4.NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ
Les normes de reconeixement i valoració aplicades són les que es desprenen de la instrucció
del model normal de comptabilitat, incloent-hi criteris i regles d’aplicació a operacions o fets
econòmics, així com, a diversos elements patrimonials, que es posen de manifest a la present
memòria.
Els quadres d’amortització aplicats són els aprovats en les bases d’execució del pressupost
2016.
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4.1 IMMOBILITZAT MATERIAL
L’immobilitzat material recull els comptes de terrenys, construccions, instal·lacions tècniques i
altres elements d’immobilitzat. La seva valoració, d’acord amb la ICAL es fa atenent a preu
d’adquisició, cost de producció o valor raonable. Aquest últim aplicable davant de actius
adquirits a preu simbòlic, per permuta comercial, com a conseqüència de realitzacions
d’inventari o bé per a aquells rebuts com a aportació patrimonial, en adscripció o cessió
gratuïta.
D’acord amb les bases d’execució de l’exercici 2016, aprovades pel Ple municipal en data 19
de desembre de 2015, s’han activat totes aquelles adquisicions de béns que, reunint els
requisits que es deriven del Pla General de Comptabilitat Pública per ser immobilitzat, tenen
un valor unitari superior a 180 euros, en cas d’equips per al procés d’informació, i per a la
resta de béns que tinguin un valor unitari superior a 300 euros, d’acord amb el principi
d’importància relativa.
Les despeses de reparació i manteniment que no incrementen la capacitat productiva o
augmenten la vida útil dels béns, s’han considerat despesa corrent de l’exercici, capítol II.
A l’immobilitzat material se li dedueixen les dotacions a l’amortització practicades, és a dir,
l’amortització acumulada per aquest immobilitzat. Segons Bases d’Execució i aquests criteris,
la dotació anual al fons d’amortització es calcula aplicant el mètode lineal, en funció dels anys
de vida útil, considerant els següents en funció del tipus de béns:

CODI
CLASSIFICACIÓ BÉ
GPA
1101 Edificis
1102 Infraestructura Pública
Edificis considerats com Inversió
110302 Immobiliària
300101 Equips procés d'informació
300102 Inversió general en equipament informàtic
3101 Vehicles
3201 Maquinària
3301 Mobiliari
330105 Fons Bibliogràfic i audiovisual
3302 Activitat oci i espectacles
C10101 Edificis històrico-artístics
Inversions sobre elements no
I001 inventariables
Altre immobilitzat

ANYS DE
VIDA
50
20
50
5
4
10
10
10
6
10
50
1
10

4.2 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL:
Els béns del patrimoni públic del sòl s’han de registrar en comptabilitat quan es compleixin
els criteris de reconeixement d’un actiu, d’ acord amb el mateix criteri de valoració que
l’immobilitzat material. L’Ajuntament no disposa d’actius materialitzats en béns immobles que
estiguin afectats al destí d’aquest patrimoni.
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4.3 INVERSIONS IMMOBILIÀRIES:
Inclou els terrenys o immobles que no resten afectes a l’activitat econòmica y que no siguin
existències, és a dir destinats a lloguer o mantingut amb finalitat especulativa o per obtenir
plusvàlues. L’Ajuntament no disposa d’actius d’aquesta tipologia.
4.4 IMMOVILITZAT INTANGIBLE:
Es considera que els actius de l’immobilitzat intangible de l’Ajuntament, que són aplicacions
informàtiques, tenen una vida útil definitiva i per tant s’han deduït les dotacions a
l’amortització practicades, és a dir, l’amortització acumulada per aquest immobilitzat. En
aplicació de l’acord de Ple de data 19 de desembre de 2015, que aprovar les Bases
d’Execució del pressupost de l’exercici 2016 i aquests criteris, la dotació anual al fons
d’amortització es calcula aplicant el mètode lineal, en funció dels anys de vida útil, considerant
els següents en funció del tipus de béns:

CODI
CLASSIFICACIÓ BÉ
GPA
600201 Software

ANYS DE
VIDA
5

4.5 ARRENDAMENTS:
Pel que fa als arrendaments financers, es reconeixerà l’actiu atenent a la seva naturalesa, i un
passiu financer pel mateix import, valorats ambdós pel menor entre el valor raonable de l’actiu
i el valor actual dels pagaments acordats, inclosa la opció de compra.
Pel que fa als arrendaments operatius, que seran aquells que per les seves característiques
no es considerin financers la seva valoració es correspondrà amb les quotes a satisfer.
L’Ajuntament no disposa d’actius d’aquesta tipologia.
4.6 PERMUTES:
Respecte a les permutes comercials, enteses com a aquelles que canvien significativament la
configuració i/o el valor actual dels fluxos de caixa, ateses les diferències entre els béns des
d’un punt de vista funcional i/o de vida útil. L’actiu rebut es valorarà pel seu valor raonable ( i
si aquest no es pot valorar amb fiabilitat, pel valor raonable del bé entregat), sense perjudici
de l’ajust per l’efectiu transferit en l’operació.
Pel que fa a les permutes no comercials, seran aquelles en les que no es modifiquen els
fluxos d’efectiu o existeixen dificultats per determinar d’una forma fiable el seu valor raonable.
En aquest cas no es presumeixen diferències entre els béns des d’un punt de vista funcional
i/o de vida útil. El bé rebut es valora pel seu valor comptable , amb les contraprestacions
monetàries, i amb el límit del valor raonable del bé rebut, en cas que aquest fos inferior.
4.7 ACTIUS I PASSIUS FINANCERS:
Pel que fa als actius financers, la seva valoració inicial és el preu de la transacció més els
seus possibles costos atribuïbles. Pel que fa a la valoració posterior, es valoraran a cost
amortitzat els crèdits i partides a cobrar, així com les inversions mantingudes fins al seu
venciment.
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Es correspondran amb el valor raonable, aquelles inversions a valor raonable amb canvis a
resultats i els actius financers disponibles per a la venda. Per últim, respecte a les inversions
en empreses del grup, multigrup i associades, es correspondran amb el seu cost, un cop
efectuades les correccions per deteriorament que s’escaiguin.
Pel que fa als passius financers (dèbits i partides a pagar per operacions habituals, deutes
amb entitats del grup i altres dèbits i partides) es valoraran a cost amortitzat, menys els
reemborsaments del principal, i l’ajust que s’escaigui per la diferència entre l’import inicial i el
valor a reemborsar al venciment.
Les accions de les empreses municipals estan comptabilitzades pel seu preu d’adquisició.
Els béns adscrits als organismes autònoms estan comptabilitzats per el seu valor raonable
que s’ha considerat que era el valor net comptable.
Els préstecs concedits es valoren a preu de reembossament.
4.8 COBERTURES COMPTABLES:
Les cobertures comptables es defineixen a la norma de reconeixement i valoració desena del
PGCP, com a aquelles mitjançant les quals un o varis instruments financers són designats
per a cobrir un risc específicament identificat que pot tenir impacte al compte de resultats
econòmic patrimonial o a l’estat de canvis de patrimoni net, com a conseqüència de les
variacions que es puguin produir en el seu valor raonable o en els fluxos d’efectiu d’una o
vàries partides cobertes.
4.9 EXISTÈNCIES:
Els béns i serveis inclosos en les existències es valoraran inicialment pel seu preu
d’adquisició o cost de producció. Per a les existències que necessitin un període superior a un
any per a ésser venudes, es podran incloure al preu d’adquisició o cost de producció, aquelles
despeses financeres amb el límit del valor realitzable net de les existències en les que
s’integren d’acord amb la norma de registre i valoració numero 1 de la ICAL. Pel que fa als
dèbits derivats d’aquestes operacions es valoraran d’acord amb la norma de registre i
valoració numero 9 de la ICAL.
L’Ajuntament no presta cap servei ni té cap procés productiu que generi existències.
4.10 ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A LA VENDA
Es tracta d’actius construïts o adquirits per una entitat gestora i un cop finalitzat el procés
d’adquisició o construcció dels mateixos es transfereixen necessàriament a una altra entitat
destinatària, amb independència de que aquesta última sigui partícip o no en el seu
finançament.
En el cas de construcció dels béns, quan els ingressos i els costos associats al contracte o
l’acord puguin ser estimats amb suficient grau de fiabilitat, els ingressos derivats d’aquest
s’han de reconèixer en el resultat de l’exercici, sobre la base del grau d’avançament o
realització de l’obra al final de cada exercici. El cost de l’obra s’ha de calcular de conformitat
amb el que estableix per a la determinació del cost de producció la norma de reconeixement i
valoració núm. 11, «Existències».
Quan els ingressos i els costos associats al contracte o l’acord de construcció no puguin ser
estimats amb el suficient grau de fiabilitat, i en els casos en què els actius no es construeixin
directament per l’entitat gestora, els costos associats amb la construcció o adquisició dels
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actius s’han de reconèixer com a existències. En aquest cas, els ingressos s’han de
reconèixer quan els actius es lliurin a l’entitat destinatària d’aquests. Els ingressos associats
al contracte o l’acord de construcció o adquisició no tenen, a efectes comptables, la
consideració de subvencions rebudes. En tot cas, els costos associats al contracte o l’acord
que financi l’entitat gestora s’han d’imputar com a subvenció concedida al resultat de
l’exercici que correspongui d’acord amb els criteris establerts en la norma de reconeixement i
valoració núm. 18.
«Transferències i subvencions».
L’Ajuntament no disposa d’actius d’aquesta tipologia.
4.11 TRANSACCIONS EN MONEDA EXTRANJERA
Transacció en moneda estrangera serà qualsevol operació que s’estableix o exigeix la seva
liquidació en una moneda estrangera
Pel que fa a la seva valoració inicial, qualsevol transacció en moneda estrangera s’ha de
registrar, en el moment del seu reconeixement en els comptes anuals, en euros, aplicant a
l’import corresponent en moneda estrangera el tipus de canvi al comptat existent en la data de
l’operació.
Pel que fa a la valoració posterior, en cada data de presentació dels comptes anuals s’han
d’aplicar regles per fer la conversió dels saldos expressats en moneda estrangera a euros:
L’Ajuntament no ha dut a terme operacions d’aquesta tipologia.
4.12 INGRESSOS I DESPESES
Els ingressos i despeses d’acord amb el principi del meritament es reconeixeran en funció de
la corrent real de béns i serveis , i no en el moment en què es produeixi la corrent monetària o
financera que se’n deriva. En cas que no es pugui identificar clarament la corrent real de béns
o serveis, es reconeixeran les despeses o els ingressos o l’element que correspongui, quan
es produeixin les variacions dels actius o passius que l’afecti. Tanmateix, a l’efecte
d’aconseguir una imatge fidel així fiable, en la comptabilització de les operacions, s’atendrà a
la seva realitat econòmica paral·lelament a la seva forma jurídica.
El reconeixement d’ingressos en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l’estat de
canvis en el patrimoni net té lloc com a conseqüència d’un increment dels recursos
econòmics o del potencial de servei de l’entitat, ja sigui mitjançant un increment d’actius, o
una disminució dels passius, i sempre que la seva quantia es pugui determinar amb fiabilitat.
Per tant, comporta el reconeixement simultani d’un actiu, o d’un increment en un actiu, o la
desaparició o disminució d’un passiu.
S’ha de reconèixer una despesa en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l’estat
de canvis en el patrimoni net quan es produeixi una disminució de recursos econòmics o del
potencial de servei de l’entitat, ja sigui mitjançant un decrement en els actius, o un augment
en els passius, i sempre que es pugui valorar o estimar la seva quantia amb fiabilitat. El
reconeixement d’una despesa implica, per tant, el reconeixement simultani d’un passiu, o
d’un increment en aquest, o la desaparició o disminució d’un actiu. «Sensu contrario», el
reconeixement d’una obligació sense reconèixer simultàniament un actiu relacionat amb
aquesta implica l’existència d’una despesa, que s’ha de reflectir comptablement.
Quan es tracti de despeses i ingressos que també tinguin reflex en l’execució del pressupost
el reconeixement esmentat es pot efectuar quan, d’acord amb el procediment establert en
cada cas, es dictin els corresponents actes que determinen el reconeixement de despeses o
ingressos pressupostaris. En aquest cas, almenys a la data de tancament del període,
encara que no s’hagin dictat els actes esmentats, s’han de reconèixer en el compte del
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resultat econòmic patrimonial o en l’estat de canvis en el patrimoni net les despeses i els
ingressos meritats per l’entitat fins a la referida data.
4.13 PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
Pel que fa a la provisió per deteriorament dels crèdits, les Bases d’Execució de l’exercici
2016, i concretament al seu article 46, es defineix el criteri per al càlcul d’aquesta provisió,
que es basa en el criteri recollit a l’article 193.bis del RD 2/2004 pel qual s’aprova la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals (afegit per conducte de la Llei 27/2013 de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local):
“Així els drets de difícil o impossible recaptació, tant en el cas de l’Ajuntament com en els
seus Organismes Autònoms, es dotaran per a tots els capítols del pressupost d’ingressos,
pels següents límits mínims:
a) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels dos exercicis
anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 25 per
cent.
b) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos de l’exercici tercer
anterior al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 50 per
cent.
c) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels exercicis
quart i cinquè anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim,
en un 75 per cent.
d) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels restants
exercicis anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran en un 100 per cent.
Aquest criteri serà susceptible d’ajust a l’alça, sempre i quan quedi degudament justificat el
motiu, i es desprengui de l’anàlisi individualitzat de les operacions que restin pendents de
cobrament.”
En l’anàlisi de les operacions pendents de cobrament s’observa un import de 3.364.500,81 €
corresponent a les multes de trànsit pendents de cobrament dels exercicis 2016 i 2015, i
s’aplica el criteri que recomana la Sindicatura de Comptes en la provisió del concepte “Multes
de trànsit”, seguint el que preveuen les bases d’execució del pressupost 2016 quant ens diu
que l’ajust serà susceptible de modificar a l’alça. .
4.14 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS
El reconeixement de l’ingrés pressupostari derivat de transferències o subvencions rebudes
es realitza quan es produeix l’increment de l’actiu en el que es materialitzin d’acord al criteri
de caixa. No obstant, com a beneficiaris es preveu reconèixer l’ingrés pressupostari amb
anterioritat si es coneix de forma certa que l’ens que concedeix la subvenció ha dictat l’acte
de reconeixement de l’obligació, això pel que fa a la comptabilitat pressupostària.
A la comptabilitat financera, les subvencions per a despeses corrents s’imputen en el moment
del seu reconeixement en el pressupost, considerant que financen despesa corrent de
l’exercici. Les subvencions de capital s’imputen al ritme en que s’amortitzin els béns
inventariats que s’han finançat amb cada subvenció.
Per les subvencions de capital atorgades amb anterioritat al 2015, però no rebudes fins al
2016, de projectes anteriors al 2015, on els béns que han finançat s’han inventariat amb
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anterioritat a l’1 de gener de 2015, s’ha optat per imputar directament a resultat la recepció de
la subvenció.
Pel que fa a subvencions i transferències nominatives que, d’acord amb la seva regulació
específica, es facin efectives mitjançant entregues a compte d’una liquidació definitiva
posterior, l’entitat beneficiària podrà reconèixer com a ingressos pressupostaris les entregues
a compte a l’inici del període al que es refereixen. L’anterior, sense perjudici que el
reconeixement de l’ingrés pressupostari derivat de la liquidació definitiva es dugui a terme
amb el mateix criteri que l’apartat anterior.
4.15 ACTIVITATS CONJUNTES
Una activitat conjunta és un acord en virtut del qual dues o més entitats denominades
partícips emprenen una activitat econòmica que se sotmet a gestió conjunta, fet que suposa
compartir la potestat de dirigir les polítiques financera i operativa de l’esmentada activitat amb
la finalitat d’obtenir rendiments econòmics o potencial de servei, de manera que les decisions
estratègiques, tant de caràcter financer com operatiu, requereixin el consentiment unànime
de tots els partícips. L’Ajuntament no ha dut a terme operacions d’aquesta tipologia.
4.16 ACTIUS EN ESTAT DE VENDA
Els actius en estat de venda són actius financers, exclosos els del Patrimoni Públic del Sòl,
classificats inicialment com a no corrents, el valor comptable dels quals es recuperi
fonamentalment mitjançant una transacció de venda, enlloc de ser pel seu ús continuat.
La valoració inicial d’aquests actius es farà pel valor comptable que correspondria en aquest
moment a l’actiu no corrent segons el model de cost. Es donaran de baixa als comptes
representatius de l’immobilitzat que canvia d’ús i es donaran d’alta als comptes de l’actiu en
estat de venda, que inclouran el deteriorament acumulat existent amb caràcter previ a la seva
classificació.
− Posteriorment, es valoraran aquests actius al menor valor de Valor raonable segons
model de cost
− Valor raonable, reduït pels seus costos de venda.
5. IMMOBILITZAT MATERIAL
Les principals variacions en l’immobilitzat material són fruit de la integració de l’IME a
l’Ajuntament i la consegüent reversió dels béns adscrits a l’IME, així com els canvis en els
criteris d’amortització per l’aplicació de la nova instrucció de comptabilitat, explicats en
l’informe d’aprovació de l’inventari..

Concepte
2100
Immobilitzacions
materials.Terrenys i
béns naturals.
2110
Immobilitzacions
materials.Construccio
ns.
2120
Inmovilizaciones
materiales.
Infraestructuras
2140
Immobilitzacions

Valor net
31.12.2015

Altes

Baixes

Rever.

804.129,42 1.693.635,29 10.892.065,23

Reclass.

Dotació
amortització
2016

Amortització
acumulada

67.887.943,30

Valor net
31.12.2016

163.369.897,80

85.479.395,14
2.084.017,17

9.241.594,13

4.546.282,71

58.971.601,71

168.839.136,98

6.927.787,15

7.150.764,92

69.156.217,26

105.391,80

1.026.206,74

189.381,79

162.059.808,39
3.869.089,82

-67.887.943,30

140.102.857,89
211.604,76

84.671,36

1.502,53
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materials.Maquinària
i utillatge.
2150
Immobilitzacions
materials.Instal·lacio
ns tècniques i altres
instal·lacions.
2160
Immobilitzacions
materials.Mobiliari.
2170
Immobilitzacions
materials.Equips per
a processos
d'informació.
2180
Immobilitzacions
materials.Elements
de transport.
2190
Immobilitzacions
materials.Un altre
immobilitzat material.
Total

6.810,26

31.276,86

304.592,35

129.517,26

153.983,86
506.773,98

920,87

350.056,32

3.074.234,11

1.221.880,02

234.437,79

1.466,24

89.370,26

1.563.292,88

360.208,35

32.140,45

108.055,80

23.283,42

846.686,22

818.298,50

25.800,89

251.081,46

286.850,76

0,00 12.099.249,41

73.188.460,39

404.371.388,72

1.066.083,23

216.607,06

917.497,27
60.958,51
251.693,14
390.459.530,74 7.683.028,76 1.805.580,73 20.133.659,36

L’evolució de l’immobilitzat material en curs en l’exercici 2016 és el que es detalla a
continuació:
Concepte
2310 Construccions en curs. Immobilitzat material
2320 Infraestructures en curs
2340 Maquinària i utillatge en muntatge

Valor
31.12.2015

Total

Immobilitzat
2016

Valor
31.12.2016

1.389.154,00

575.272,99

1.957.650,34

6.776,65

2.559.548,20

1.681.909,09

3.899.152,92

342.304,37

21.779,99

16.059,71

33.599,27

4.240,43

0,00

175.449,22

172.829,57

2.619,65

1.485,38

187.651,52

187.281,07

1.855,83

3.971.967,57

2.636.342,53

6.250.513,17

357.796,93

2370 Equips per a processos d'informació en muntatge
2380 Un altre immobilitzat material en curs

Treballs
2016

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL
L’ Ajuntament no disposa de patrimoni d’aquesta tipologia.
7. INVERSIONS INMOBILIÀRIES
L’Ajuntament no disposa d’actius d’aquesta tipologia.
8. INMOBILITZAT INTANGIBLE
Està constituït per aplicacions informàtiques corresponents als imports satisfets per la
propietat o pel dret d’ús de programes informàtics, per drets d’autor i, altre immobilitzat
immaterial. Els diversos conceptes que s’inclouen es valoren al preu d’adquisició o cost de
producció.
El moviment dels comptes de l’immobilitzat immaterial durant l’any 2016 és el que es detalla a
continuació:
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Valor net
31.12.2015

Concepte

2030 Immobilitzacions intangibles.
Propietat industrial i intel·lectual
2060 Immobilitzacions intangibles.
Aplicacions informàtiques

79.554,06

Baixes

Dotació
amortització
2016

2.167,68

0,00

71.095,65 1.918.006,77

79.554,06 315.568,56 1.918.006,77

Amortització
acumulada

Valor net
31.12.2016

88,26

2.683,45

2.079,42

-1.869.111,20

182.157,81

101.754,14

2.761,61

2.761,61

239.543,62

-1.866.261,33

187.602,87

343.377,18

242.305,23

2090 Altre immobilitzat intangible
Total

Altes

9 . ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
L’Ajuntament no té contractes subscrits d’aquesta naturalesa.
10. ACTIUS FINANCERS
Aquest epígraf recull, d’una banda, la inversió derivada de la participació de l’Ajuntament en
les dues empreses municipals que es correspon amb el 100% del capital subscrit d’aquestes
societats:
Gramepark, SA
Grameimpuls, SA
TOTAL

Euros
1.006.398,51
60.101,21
1.066.499,72

D’altra banda, també inclou el deute a favor de l’Ajuntament per la venda d’habitatges amb
preu ajornat 64.268,19 euros i els crèdits al personal 252.358,34 euros, així com 33.942,74 €
dels ajornaments corresponents a la Rehabilitació de Pirineus.
També apareixen, en l’aplicació de la nova instrucció de comptabilitat, els béns adscrits als
organismes públics del grup com a actius financers, compte 2500, amb el següent detall:
Concepte
2500 Participacions a llarg termini IME

Valor comptable net Valor comptable net
a 31.12.2016
a 31.12.2015
0,00

24.034.626,50

2500 Participacions a llarg termini PMM

1.841.461,44

1.841.461,44

Total

1.841.461,44

25.876.087,94

Sent la diferència amb els 25.876.087,94 € de l’exercici 2015 la reversió dels béns adscrits a
l’IME fins a 31/12/2015.
11. PASSIUS FINANCERS
11.1 SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES
El document núm. 12 recull la informació relativa als passius financers. En aplicació del
principi d’importància relativa que ha d’inspirar l’aplicació dels principis i criteris comptables
els costos de transacció dels deutes apareixen comptabilitzats en el moment de
reconeixement del passiu financer.
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El valor del deute a 1 de gener era de 54.187.023,87 € i s’ha reduït a 31 de desembre de
2016 a 46.358.020,48 €, dels que 11.114.154,37€ corresponen a les liquidacions negatives de
la Participació municipal en els ingressos de l’Estat dels exercicis 2008, 2009.
11.2 LÍNIES DE CRÈDIT
El detall de les línies de crèdit el trobem en el document núm. 12 “Passius financers”.
No hi han línies de crèdit disposades a 31 de desembre de 2016.
11.3 INFORMACÍO SOBRE ELS RISCOS DE TIPUS DE CANVI I EL TIPUS D’INTERÈS
L’Ajuntament no disposa de deutes en moneda diferent de l’euro així com tampoc té passius a
tipus d’interès ni fix ni variable.
11.4 AVALS I ALTRES GARANTIES
Durant l’exercici 2016 l’Ajuntament no ha concedit cap aval.
12. COBERTURES COMPTABLES
L’Ajuntament no disposa d’instruments financers considerats d’acord amb la norma de
reconeixement i valoració núm. 10.
13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES
EXISTÈNCIES
L’Ajuntament no disposa d’actius d’aquesta tipologia.
14. MONEDA EXTRANJERA
L’Ajuntament no disposa d’elements en el seu actiu o passiu, denominats en moneda
estrangera
15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES
15.1 Subvencions rebudes
L’Ajuntament ha rebut en l’exercici 2016 les següents transferències i subvencions corrents,
imputades íntegrament a resultats:

Entitat
Estat
Estat
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona

Descripció

Import
imputat

Transferències de l'Estat
45.182.813,73
Altres subvencions de l'Estat
67.602,29
Transferència Fons de cooperació local de
Catalunya
0,00
Contracte programa
4.980.885,57
Altres subvencions
728.951,49
Suport finançament Escoles Bressol
302.163,20
Foment de l'Ocupació Local
2.066.674,11
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Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Àrea Metropolitana de
Barcelona
Àrea Metropolitana de
Barcelona
Ministeri Economia i Hisenda
Altres

Servei atenció domiciliària
Altres subvencions

703.356,73
536.841,84

Transport adaptat

219.758,52

Activació econòmica
Fons Europeus URBAN i altres
Subvencions d'altres entitats públiques i
privades

556.916,51
829.395,94

TOTAL

63.556,02
56.238.915,95

Les subvencions de capital rebudes, s’han imputat en funció de l’amortització dels béns
inventariats subvencionats per cada subvenció.
En el següent quadre hi ha un recull de les subvencions rebudes a l’exercici 2016, i de l’import
imputat al resultat patrimonial.

Codi comptable
subvenció

2006/1/28
2006/1/90
2008/1/116
2008/1/116A

Descripció
SUBVENCIO LLEI DE BARRIS SERRA D'EN
MENA
SUBVENCIO LLEI DE BARRIS SERRA D'EN
MENA
LLEI DE BARRIS CENTRALS REHABILITACIO I
OBRES
LLEI DE BARRIS CENTRALS REHABILITACIO I
OBRES
LLEI DE BARRIS CENTRALS REHABILITACIO I
OBRES

Import
concedit

Ingressat
fins
31/12/2016

Criteri

Imputat a
exercici

Imputat
exercicis
anteriors

Pendent
imputar

215.500,42

215.500,40

LIB

215.500,40

0,00

0,02

44.915,01

44.914,97

LIB

44.914,97

0,00

0,04

1.187.350,75 1.115.986,34

LIB

1.115.986,34

0,00

71.364,41

1.054.698,48

59.922,34

LIB

59.922,34

0,00

994.776,14

1.017.706,79

740.606,77

LIB

740.606,77

0,00

277.100,02

2008/1/119

INICIATIVA URBANA

332.395,21

285.926,46

AMO

16.307,11

0,00

316.088,10

2008/1/119A

INICIATIVA URBANA

340.906,91

164.039,28

LIB

164.039,28

0,00

176.867,63

2008/1/119B

680.375,25

664.360,78

AMO

0,00

0,00

680.375,25

273.842,00

0,00

AMO

0,00

0,00

273.842,00

435.370,00

0,00

AMO

0,00

0,00

435.370,00

708.952,00

164.723,74

AMO

8,29

0,00

708.943,71

728.503,52

0,00

AMO

0,00

0,00

728.503,52

4.787.436,32 1.586.320,88

AMO

37.679,30

489,73

4.749.267,29

1.664.143,01

538.155,26

AMO

16.889,81

0,00

1.647.253,20

144.487,76

144.487,76

AMO

7.604,61

0,00

136.883,15

389.671,74

389.671,74

LIB

389.671,74

0,00

0,00

62.500,00

62.500,00

AMO

3.289,47

0,00

59.210,53

235.000,00

235.000,00

AMO

6.508,91

0,00

228.491,09

2014/1/67

INICIATIVA URBANA
PUOSC. MILLORES DE CARRER DE PAU
CLARIS, 3A. FASE
PUOSC 2012 URBANITZACIO CR ESPRIU I
PROLONGACIO FINS A AV. DE PONS I RABADA
Aprovacio subvencio del Consell Català de l'esport
per a la construcció de les Pistes d'Atletisme conveni Ajuntament
Aprovar Conveni amb la Diputació de Barcelona
per al traspàs i millora de la urbanització d'un tram
de la carretera BV-5
ACTUACIONS DE MILLORA URBANA (AMB)
REMODELACIO MERCAT SEGARRA I ALTRES
PACT 2012-15 ACCEPTACIÓ BÉNS
INVENTARIABLES REPROGRAMACIÓ JGL
21/12/2016
PACT 2012-15 ACCEPTACIÓ BÉNS
INVENTARIABLES REPROGRAMACIÓ JGL
21/12/2016
PACT 2012-15 ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ BÉNS
NO MUNICIPALS REPROGRAMACIÓ JGL
21/12/2016
PROGRAMA COMPLEMENTARI RECUPERACIO I
MILLORA DE DIVERSOS PARCS I JARDINS
PROGRAMA COMPLEMENTARI MILLORES EN
L'ENLLUMENAT
Programa complementari de suport a les inversions
financerament sostenibles i a la prestació
adequada de serveis públics

87.500,00

87.500,00

AMO

2.658,84

0,00

84.841,16

2014/1/73

ACTUACIONS DE MILLORA URBANA (AMB)

504.481,24

0,00

AMO

0,00

0,00

504.481,24

2008/1/116B

2012/1/51
2012/1/52

2012/1/6

2013/1/10
2013/1/3

2013/1/3-A

2013/1/3-B

2013/1/3-C
2014/1/65
2014/1/66
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REMODELACIO MERCAT SEGARRA
2014/1/9
2015/1/2
2015/1/2015019356

2015/1/3
2015/1/4
2015/1/66

2016/1/15

2016/1/2
2016/1/2016001551
2016/1/30

2016/1/58

EXPROPIACIONS PAMMU 2012-2015
ANUALITAT 2015
DIBA. CAMPANYA D'ASFALTAT EN DIVERSOS
CARRERS DE LA NOSTRA CIUTAT
CESSIO GRAUTITA VEHICLE 3000BMK
CITROEN BERLINGO
DIBA. TANCAR UNA PART DEL JACIMENT
ARQUEOLÒGIC DEL MOLÍ D'EN RIBÉ I FER-HO
ACCESSIBLE A LA CIUTADANIA
DIBA. REFORESTACIÓ DE CAN ZAM
CONCESSIO DIRECTA COMERÇ.
SENYALITZACIO PEATONAL
SUBVENCIÓ PER A LA REHABILITACIÓ DE
PIRINEUS CONSORCI METROPOLITÀ DE
L'HABITATGE
AMB Programa millora d'infraestructures
""Rehabilitació i adaptació antiga seu Hospital
Esperit Sant""
CESSIO PAVELLO CANIGO DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PAMMU 2016-2019
PLA XARXA GOVERNS LOCALS 2016-2019
MESES DE CONCERTACIÓ ""MANTENIMENT
VIA PUBLICA"" JGL 25/10/2016

1.287.758,08

519.051,85

AMO

0,00

0,00

1.287.758,08

400.000,00

400.000,00

AMO

17.596,04

0,00

382.403,96

1.650,00

1.650,00

AMO

165,00

0,45

1.484,55

289.000,00

0,00

AMO

0,00

0,00

289.000,00

711.000,00

0,00

AMO

0,00

0,00

711.000,00

25.000,00

0,00

AMO

0,00

0,00

25.000,00

561.656,57

140.415,25

LIB

140.415,25

0,00

421.241,32

1.500.000,00

300.000,00

AMO

0,00

0,00

1.500.000,00

242.305,23

242.305,23

AMO

2.761,61

0,00

239.543,62

5.316.465,28

0,00

AMO

0,00

0,00

5.316.465,28

53.496,65

0,00

AMO

25.284.068,22 8.103.039,05

0,00

0,00

53.496,65

2.982.526,08

490,18

22.301.051,96

15.2 Subvencions concedides
Un 31,27% de les transferències i subvencions corrents que ha concedit l’Ajuntament han
estat les atorgades al seu perímetre de consolidació. Recullen tant les transferències de
funcionament dels ens dependents previstes en el pressupost, com les subvencions rebudes
per altres entitats que gestionen els ens dependents, com és el cas de Grameimpuls, SA.
NIF

Entitat
Transferències
a
Grameimpuls,
SA
A59058008
P5824501J Transferència Patronat Municipal de la Música
A58587429 Transferències a Gramepark SA
TOTAL

Import
3.858.705,82
398.713,00
1.694.847,12
5.952.265,94

Mitjançant un conveni de col·laboració interadministrativa amb el Consorci de Salut i Atenció
Social de Catalunya, aprovat a la Junta de Govern Local de 28 de gener de 2014, es fa la
següent transferència per prestar el Servei d’atenció domiciliària.
NIF

Entitat
Fundació S21 del Consorci de Salut i atenció
G63122626 domiciliària
TOTAL

Import
2.723.245,58
2.723.245,58

També són significatives les transferències que es fan a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en
compliment dels convenis de finançament per pertinença a l’entitat.
NIF

Entitat

P0800258F Àrea Metropolitana de Barcelona PAMMU
P0800258F Àrea Metropolitana de Barcelona PMTE
TOTAL

Import
1.329.116,32
2.982.787,56
4.311.903,88
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Les subvencions a famílies i institucions sense fins de lucre pugen 5.689.235,83€ i
representen el 29,88% del capítol de transferències i subvencions corrents. D’aquests,
2.841.778,45€ són de la partida d’ajuts socials. Aquestes partides recullen la suma de petits
imports atorgats als particulars, que conjuntament si suposen imports considerables.
La partida de Fons d’ ajuts socials, 2.841.778,45€. recull l’atorgament de subvencions sota
l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i les bases
municipals aprovades per a cada convocatòria. De la partida d’ajuts socials es nodreixen
convocatòries d’ajuts a l’escolarització, activitats d’estiu, beques menjadors i beques activitats
socioeducatives entre altres.
Una partida també important és la d’adquisició de llibres i ordinadors que ascendeix
globalment a 951.125,00€.
Pel que fa a les transferències de capital, a l’exercici 2016 tenen el següent detall:

NIF

Entitat
Transferències
a
Gramepark
SA
A58587429
P0800258F Àrea Metropolitana de Barcelona
Subvencions a famílies i institucions sense ànim de
lucre
TOTAL

Import
3.906.665,05
389.671,74
91.676,06
4.388.012,85

15.3 ALTRES CIRCUMSTÀNCIES
No es posen de manifest circumstàncies especials que afectin als ingressos o a les despeses
de l’entitat.
16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
Pel que fa a provisions i contingències, el balanç de situació de l’Ajuntament recull per
aquests conceptes una provisió per deteriorament de valor dels crèdits, per operacions de
gestió, per import de 9.764.902,60 euros, minorant els seus deutors. D’aquest import,
8.757.180,33 € ha estat calculat d’acord amb el que s’estableix a l’article 46 de les Bases
d’Execució del Pressupost de l’exercici 2016, que s’ adiu amb el criteri establert a l’article
193.bis del RD 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLLRHL, així com a l’apartat 4.13
de Normes de Reconeixement i valoració d’aquesta memòria. Per altra banda, 7.722,27 € per
deteriorament de valors de crèdit, altres inversions financeres.
17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT
La despesa realitzada per l’Ajuntament en la política de despesa 17 “Medi ambient” té la
següent composició:
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Grup
programa
170
171
172

Obligacions
reconegudes

Descripció
Administració general de medi ambient
Parcs i jardins
Protecció i millora del medi ambient

256.120,14
3.623.192,91
95.571,99

Total

3.974.885,04

Tanmateix, els imports dels beneficis fiscals, per raons mediambientals, regulats en les
ordenances fiscals de l’Ajuntament són:
Descripció
Bonificació mediambiental IVTM
Exempció taxa obres menors
Bonificació ICIO
Total

Obligacions
reconegudes
13.527,00
1.323,64
4.191,51
19.042,15

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA
L’Ajuntament no té actius en estat de venda.
19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DE RESULTATS ECONÒMICO
PATRIMONIAL
Quadre núm. 20 de la documentació annexada.
20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS D’ALTRES ENS PÚBLICS
Els saldos que figuren a la comptabilitat a 31 de desembre de 2016 derivats de recursos
gestionats per altres ens responen al detall del quadre següent. L’import de 2.271,80 € a 1 de
gener de 2016 correspon a un error material de l’exercici 2015, es van generar els fitxers
informàtics a nom de l’Ajuntament d’uns ingressos que eren de l’IME. A l’exercici 2016 s’ha
procedit a l’anul·lació dels drets per import de 2.271,80 €.
:
Drets pendents
Drets pendents
Concepte
cobrament
cobrament
01/01/2016
31/12/2016
Diputació de Barcelona IAE empresarial
39.831,49
48.234,13
Entitat Metropolitana del transport
132.032,43
73.038,95
117.176,35
CONSTE taxa cementiri
151.947,09
Institut Municipal d'Esports
Total

2.271,80

0,00

326.082,81

238.449,43
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21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
El detall de les operacions no pressupostàries figura als quadres annexes, essent els resum
d’aquestes operacions el següent:
21.1 ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS
El saldo inicial de deutors a 01/01/2016 és de 4.003.773,09€ i a 31/12/2016 de 4.728.695,93€,
sent l’import més significatiu les operacions de tresoreria amb les entitats mercantils del grup
que pugen a 4.653.818,37€.
21.2 ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS
El saldo a 01/01/2016 és de 4.333.343,51€, mentre que el saldo d’aquest compte a data
31/12/2016 és de 3.828.524,84€, dels quals 3.026.819,27€ són fiances i dipòsits.
21.3 ESTAT DE PARTIDES PENDENTS D’APLICACÍO
a) Cobraments pendents d’aplicació: El moviment total en aquests conceptes ascendeix a
39.555.225,11€, tenint un saldo per aquest concepte a 31/12/2016 de 31.781,45€.
b) Pagaments pendents d’aplicació: Els pagaments aplicats durant l’exercici pugen a
811.608,42€ i corresponen a les bestretes de caixa. L’import a 31 de desembre és de 0,00€.
22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ
L’Ajuntament ha adjudicat en l’exercici 2016, els següents contractes:
Procediment obert
Tipus de contracte

D'obres
De subministres

Procediment negociat

Criteri
múltiple

Únic criteri

Total

428.945,82

3.017.577,37

3.446.523,19

0,00 132.789,89

1.671.344,76

117.064,68

1.788.409,44

0,00

Amb publicitat

Sense
publicitat

64.348,76

Total

5.489.039,51

De
caràcter
administratiu especial

65.340,00

Altres

49.998,00

Total

7.704.668,09

2.355.621,21

155.893,56

7.844.660,72

650.035,75 109.304,43

65.340,00

6.947,58

205.891,56

537.569,45

5.646.156,82 13.350.824,91

34.508,43

1.194.552,78 340.951,51

Total

132.789,89

687.140,39

4.266.453,47

64.348,76

2.347.828,38

4.200.586,58

149.070,74

149.070,74

Patrimonials
De serveis

Adjudicació
directa

759.340,18

5.052.502,14 13.656.503,04

6.947,58

185.278,38

257.565,96

572.077,88

3.388.386,65

4.166.356,09

1.535.504,29 11.810.206,68 26.696.535,88

Cal esmentar que els contractes d’adjudicació directa recull operacions com la gestió
d’ingressos per part de l’Organisme de Gestió Tributària 844.294,07€; la gestió de grues i
altres serveis que executa Gramepark, SA 658.938,37€ i Aigües de Barcelona 545.175,63€.
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23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
El saldo del concepte 70801 de Fiances i dipòsits és de 11.348.164,96€, sent el saldo a 1 de
gener de 2016 de 12.723.751,69€.
El saldo del concepte 70802 de Fiances i dipòsits de l’Institut Municipal d’Esports és de
32.782,69€ a 1 de gener i a 31 de desembre de 2016.
El concepte 70701 no té moviment en l’exercici 2016, tenint un saldo inicial i final de 5,41€.
24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
24.1 EXERCICI CORRENT
24.1.1 PRESSUPOST DE DESPESES
a)Modificacions de crèdit: El pressupost de despeses de l’exercici corrent de l’Ajuntament
s’ha vist modificat per un total de 24.127.316,47 euros, el detall de les quals figura a l’annex
Pressupost de despeses Exercici Corrent/ Modificacions de crèdit.
PRESSUPOST
INICIAL

AUGMENT

DEFINITIU

92.668.881,94 €

116.796.198,41 €

24.127.316,47 €

• Modificacions no quantitatives: Durant l’exercici 2016 s’han dut a terme transferències de
crèdit per import de 4.925.520,27 euros.
• Modificacions quantitatives: Les modificacions de crèdit efectuades a l’exercici 2016
responen a la següent classificació:
TIPOLOGIA MC

IMPORT MC

1.Crèdits extraordinaris i suplements

6.243.714,11

2.Incorporació de romanents

10.890.590,94

3.Generacions de crèdit

6.803.411,99

4. Ampliacions de crèdit

189.599,43
TOTAL

24.127.316,47

b)Romanents de crèdit: A 31 de desembre, els romanents de crèdit de l’Ajuntament
ascendeixen a 17.308.677,83 euros, dels quals 14.284.646,81 són no compromesos.
Romanents de crèdit
Compromesos

Import
3.024.031,02 €

No compromesos

14.284.646,81 €

Total

17.308.677,83 €
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c) Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost: Pel que fa a les operacions
pendents d’aplicar a pressupost, a 31 de desembre de 2016 ascendeixen a
1.307.761,61euros, d’acord amb el detall que figura a l’informe de la liquidació de l’exercici
2016 així com a l’annex Pressupost de despeses. Exercici Corrent/Creditors per operacions
pendents d’aplicar al pressupost. I s’han aplicat al pressupost 2016 la totalitat d’operacions
pendents d’aplicar al pressupost 2015 i pugen l’import de 316.626,43 euros.
24.1.2 PRESSUPOST D’INGRESSOS
a)Procés de gestió: El pressupost d’ingressos de l’exercici corrent ha recaptat
105.937.488,86 euros, que un cop minvats per l’efecte de les anul·lacions i cancel·lacions,
conformen una recaptació neta de 102.241.904.33 euros. Pel que fa a les anul·lacions de
drets reconeguts efectuades al llarg de l’exercici 2016, ascendeixen a la data de tancament a
5.811.531,78 euros dels quals deriven d’anul·lació de liquidacions 2.071.285,75 euros
procedint 3.695.584,54 euros de devolucions d’ingressos indeguts i la resta d’ajornaments i
fraccionaments.
Respecte a les cancel·lacions ascendeixen a 65.651,22 euros, i es deuen en la seva totalitat
a baixes per insolvències.
b)Devolucions d’ingressos: Les devolucions d’ingressos indeguts pendents de pagament a
1 de gener de 2016 eren de 121.369,17 euros, que s’han vist incrementades per les
devolucions d’ingressos reconegudes en l’exercici per import de 3.701.772,44 euros, restant a
31 de desembre pendents de pagament un total de 127.564,98 euros
c)Compromisos d’ingrés: La comptabilització de compromisos d’ingrés respon al següent
detall:

Concertats

Compromisos d'ingrés
Incorporats de pressupostos tancats

Import
22.934.275,09 €

De l'exercici

13.165.762,97 €

Total

36.100.038,06 €

Realitzats

16.641.535,67 €

Pendents de realitzar a 31 de desembre

19.458.502,39 €

24.2 EXERCICIS TANCATS
24.2.1 PRESSUPOST DE DESPESES
A l’inici de l’exercici 2016, les obligacions pendents de pagaments d’exercicis tancats
ascendien a 14.717.342.41€, han sofert rectificacions per import de 240.167,15 euros, i en el
transcurs de l’exercici s’han efectuat pagaments per import de 13.132.811,43 euros, restant
pendent de pagament a 31 de desembre un total de 1.824.698,13 euros.
24.2.2 PRESSUPOST D’INGRESSOS
Els drets pendents de cobrament a 1 de gener de 2016 ascendien a 29.968.993,53 euros,
sobre els quals s’han practicat cancel·lacions per insolvències que minoren aquests drets en
1.969.910,61 euros i anul·lacions per 447.181,08 euros, rectificacions de saldos inicials per
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import de 382.459,26 euros i recaptació de drets per import de 13.577.019,89 euros. A 31 de
desembre de 2016, els drets pendents de cobrament xifren en 14.357.341,21 euros.
24.2.3 VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D’EXERCICIS ANTERIORS
Respecte al resultat pressupostari de l’exercici 2015, han variat els drets reconeguts per
operacions corrents, en -2.034.632,43 euros i les obligacions reconegudes en 240.167,15
euros, resultant una variació de resultats de -2.274.799,58 euros.
24.3 EXERCICIS POSTERIORS
24.3.1 COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A EXERCICIS POSTERIORS:
L’Ajuntament ha adquirit compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos posteriors,
derivats de la contractació del servei de telèfon amb les següents anualitats:
ANUALITAT

IMPORT
2017

18.632.805,19

2018

12.133.310,11

2019

10.722.819,99

2020

9.983.494,26

Següents

14.481.101,85

Total

65.953.531,40

24.3.2 COMPROMISOS D ‘INGRÉS AMB CÀRREC A EXERCICIS POSTERIORS:
Els compromisos d’ingrés que figuren a la comptabilitat de l’Ajuntament responen a la següent
distribució:
ANUALITAT

IMPORT
2017

4.207.237,53

2018

3.489.277,13

2019

2.129.116,32

2020

0,00

Següents

0,00

Total

9.825.630,98

24.4 EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESA
Pel que fa a projectes de finançament afectat , l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
ha reconegut obligacions per import de 7.716.109,03€. Pel que fa al seu detall, es pot
consultar a l’annex Execució de projectes de despesa.
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24.5 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT
Les desviacions positives l’exercici són de 7.679.241,60€ i les desviacions negatives de
3.484.575,37€, sent les acumulades positives i negatives de 5.461.908,34 i 9.264.463,89
euros respectivament. Pel que fa al seu detall, es pot consultar a l’annex Despeses amb
finançament afectat/ Desviacions de finançament.
24.6 ROMANENT DE TRESORERIA
El romanent de tresoreria per a despeses generals de l’Ajuntament a 31 de desembre de
2016 és positiu per import de 16.194.405,69 euros.
25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS
25.1 INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS:
Els indicadors de naturalesa financera i patrimonial establerts a la ICAL, es troben detallats a
l’annex 26 d’aquesta memòria.
25.2 INDICADORS PRESSUPOSTARIS
Els indicadors de naturalesa pressupostària establerts a la ICAL, es troben detallats a l’annex
26 d’aquesta memòria.
26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS
En aplicació de la Disposició Transitòria tercera, els comptes anuals corresponents a l’exercici
2017 seran els primers que d’acord amb la ICAL tindran la obligació d’incloure aquesta
informació.
27. INDICADORS DE GESTIÓ
En aplicació de la Disposició Transitòria tercera, els comptes anuals corresponents a l’exercici
2017 seran els primers que d’acord amb la ICAL tindran la obligació d’incloure aquesta
informació.
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28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
No es posa de manifest cap esdeveniment posterior al tancament que afecti als comptes
anuals de l’Ajuntament per a l’exercici 2016.

Santa Coloma de Gramenet, 19 de maig de 2017.

L’Interventor,

Aurelio Corella Colás
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Passius financers
Cobertures comptables (No hi ha informació)
Actius Construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències
Moneda Estrangera (No hi ha informació)
Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses
Provisions i contingències
Informació sobre medi ambient
Actius en estat de venda
Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial
Informació de les operacions per administració de recursos per compte d’altres ens públics
Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria
Contractació Administrativa. Procediments d’adjudicació
Valors rebuts en dipòsit
Informació pressupostària
Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris
Informació sobre el cost de les activitats (Memòria de costos dels serveis)
Indicadors de gestió (Memòria de costos dels serveis)
Estat de conciliació bancària
Balanç de comprovació

