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BALANÇ ABREUJAT EXERCICI 2015 
 

ACTIU 
Notes de 

la 
Memòria 

Exercici 2015 Exercici 2014 

A) ACTIU NO CORRENT   50.341,50 49.831,86

I. Immobilitzat intangible 8 493,96 82,69

2. Aplicacions informàtiques   493,96 82,69

II. Immobilitzat material 5 13.845,54 13.747,17

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge   2.017,20 2.015,68

3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació   8.279,25 7.213,88

4. Altre immobilitzat material   3.549,09 4.517,61

IV. 
Inversions a empreses del grup i associades a 
ll/t 19 36.002,00 36.002,00

1. Participacions a ll/t empreses grup   36.002,00 36.002,00

       

B) ACTIU CORRENT   1.168.887,37 957.132,42

II. 
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats 
i altres comptes a cobrar 10 1.132.116,42 911.717,37

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis   3.625,98 5.153,30

2. 
Deutors, entitats del grup, associades i altres parts 
vinculades   0,00 1.254,08

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques   1.128.490,44 905.309,99

V. Inversions financeres a curt termini 10 0,00 400,00

4. Altres actius financers   0,00 400,00

V. Periodificacions a curt termini   4.129,23 1.991,11

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents   32.641,72 43.023,94

1. Tresoreria   32.641,72 43.023,94

  TOTAL ACTIU (A + B)   1.219.228,87 1.006.964,28
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PATRIMONI NET I PASSIU 

Notes de 
la 

Memòria 
Exercici 2015 Exercici 2014

A) PATRIMONI NET   457.003,47 379.297,55

A-1) Fons Propis 12 457.003,47 379.297,55

I. Fons dotacionals o fons socials 381.821,96 381.821,96

1. Fons dotacionals o fons socials 381.821,96 381.821,96

III. Excedents d'exercicis anteriors -2.524,41 -176.567,36

1. Romanent -2.524,41 -176.567,36

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 77.705,92 174.042,95
       

C) PASSIU CORRENT   760.350,40 627.666,73

II. Provisions a curt termini 49.191,52 493,04

1. Provisions a c/t per altres responsabilitats 49.191,52 493,04

III. Deutes a curt termini 11 630.559,16 450.339,88

5.  Altres passius financers 630.559,16 450.339,88

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 11 82.474,72 176.833,81

1. Proveïdors 5.587,22 6.274,59

2. Creditors varis 13.389,97 98.919,87

3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 19.083,62 17.920,89

4. 
Passius per impost corrent i altres deutes amb les 
Administracions Públiques 44.413,91 53.718,46

  TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)   1.219.228,87 1.006.964,28
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COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT EXERCICI 2015 
 

  COMPTE DE RESULTATS 
Notes de 

la 
memòria 

Exercici 2015 Exercici 2014

1. Ingressos per les activitats 15.7 1.625.336,47 1.483.626,79
a) Vendes i prestacions de serveis   34.608,20 36.224,77
d) Subvencions oficials a les activitats  13 1.590.728,27 1.447.402,02

2. Ajuts concedits i altres despeses 15.2 -11.260,57 -83.448,96

a) Ajuts concedits   -11.260,57 -83.448,96
5. Aprovisionaments 15.3 -22.477,81 -61.698,26

a) Consums i deteriorament d'existències   -22.477,81 -61.698,26
7. Despeses de personal 15.4 -1.336.576,81 -935.835,79
a) Sous, salaris i assimilats   -1.013.880,90 -710.300,06
b) Càrregues socials   -322.695,91 -226.552,85
c/  Provisions   0,00 1.017,12

8. Altres despeses d'explotació 15.5 -170.822,16 -294.797,06
a) Serveis exteriors   -170.585,26 -294.585,02

a2) Arrendaments i cànons   -2.067,34 -23.338,40
a3) Reparacions i conservació   -6.719,80 -8.789,90
a4) Serveis professionals independents   -147.371,45 -247.765,49
a6) Primes d'assegurances   -4.934,61 -4.756,30
a7) Serveis bancaris   -2.390.17 -1.992,16
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques   0,00 -922,68

a10) Altres serveis   -7.101,89 -7.020,09
b) Tributs   -236,90 -212,04

9. Amortització de l'immobilitzat 5 i 6 -4.262,08 -4.653,92

10. 
Subvencions, donacions i llegats traspassats al 
resultat 13 846,60 3.043,90

11. Excès de provisions 13 0,00 69.631,85

13. Altres resultats 15.8  0,00 729,09

I) 
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   80.783,64 176.597,64

14. Ingressos financers   0,00 0,00

15. Despeses financeres   -3.077,72 -2.554,69

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17 +18)   77.705,92 174.042,95

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( I + II )   77.705,92 174.042,95

19. Impostos sobre beneficis   0,00 0,00

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI ( III + 19 )   77.705,92 174.042,95
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EXERCICI 2015 
 
 

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENT A L'EXERCICI 

TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2015 

  Notes 2015 2014 

A) Resultat del compte de pèrdues i guanys 3 77.705,92 174.042,95 

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net 
   

I. Per valoració instruments financers 

II. Per cobertures de fluxos d'efectiu 

III. Subvencions, donacions i llegats rebuts 

IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos 

V. Efecte impositiu 

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

B) Total ingressos i despeses imputats directament al patrimoni 
net (I+II+III+IV+V+VI)    

Transferències al compte de pèrdues i guanys 

VII. Per valoració instruments financers 

VIII. Per cobertures de fluxos d'efectiu 

IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts 

X. Efecte impositiu 

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

C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys 
(VII+VIII+IX+X+XI)    

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C) 
 

77.705,92 174.042,95 
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B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT  
A L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2015 

 
Fons 

Excedents 
exercicis 
anteriors 

Excedent de 
l'exercici 

TOTAL 

A) SALDO, FINAL DE L'ANY 2013 381.821,96 -181.040,47 4.473,11 205.254,60

I. Ajustaments per canvis de criteri de l'any 203     0,00

II. Ajustaments per errors de  l'any 2013       0,00

B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2014 381.821,96 -181.040,47 4.473,11 205.254,60

I. Total ingressos i despeses reconeguts      174.042,95 174.042,95

II. Operacions de patrimoni net       0,00

III. Altres variacions del patrimoni net   4.473,11 -4.473,11 0,00

C) SALDO, FINAL DE L'ANY 2014 381.821,96 -176.567,36 174.042,95 379.297,55

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2015 381.821,96 -176.567,36 174.042,95 379.297,55

I. Total ingressos i despeses reconeguts      77.705,92 77.705,92

II. Operacions de patrimoni net       0,00

III. Altres variacions del patrimoni net   174.042,95 -174.042,95 0,00

E) SALDO, FINAL DE L'ANY 2015 381.821,96 -2.524,41 77.705,92 457.003,47
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FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ 

MEMÒRIA ABREUJADA DE L'EXERCICI 2015 
 
 
 
1.- ACTIVITAT DE L'ENTITAT.  

Introducció: 
 
La Fundació BARBERÀ PROMOCIÓ és una fundació, amb personalitat jurídica pròpia i 
independent de la del seu fundador, la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A., 
subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya (Llei 4/2009, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques), constituïda en data 29 
de gener de mil nou-cents noranta vuit, davant el Notari del Col·legi Notarial de Barcelona, 
En Miguel Estella Garbayo, amb el número de protocol 322. 
 
Per resolució de la Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de data 9 de 
juny del 1998, la fundació fou inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya, amb el número 1181, i classificada com a fundació benèfica de tipus docent. 
 
Fundació Barberà Promoció com a entitat sense afany de lucre, vinculada a 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès i considerada com un ens de gestió públic 
municipal,  ha desenvolupat la seva activitat principal de prestació de serveis orientats 
al desenvolupament local de la ciutat i més concretament ha implementat tot el que 
són les polítiques actives d’ocupació, programes, projectes i actuacions que 
afavoreixen la situació social, laboral, professional i econòmica dels ciutadans, 
principalment, de l’àmbit territorial de Barberà del Vallès. 
 
Totes les activitats realitzades ho han estat d’acord els objectius que es determinen en 
els seus estatuts, que són els següents: 
a) S’ha treballat per a la promoció i el desenvolupament econòmic, laboral i social de 

Barberà del Vallès, portant a terme processos de cooperació, concertació social i 
econòmica entre els diferents agents socials i econòmics del territori. 
 

b) S’han desenvolupat i executat tots aquells projectes i/o serveis de promoció 
econòmica i de desenvolupament local promoguts per l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès. 

 
c) S’han desenvolupat i executat les polítiques actives d’ocupació promogudes per 

l’Ajuntament de Barberà del Vallès.  
 

d) S’ha promocionat i millorat els mecanismes d’educació i formació, al municipi de 
Barberà del Vallès, a efectes de facilitar als joves un itinerari formatiu professional 
 que els ha permès desenvolupar una professió,  avançar en la qualificació 
professional dels adults i entrar en el món laboral. 
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e) S’ha fomentat i promocionat la formació professional ocupacional, al llarg de la 
vida, per a la millora de la capacitació professional de treballadors en situació 
d’atur, i la seva inserció laboral o formativa. 

 
f) S’ha fomentat la formació adreçada a les persones ocupades, que ha permès la 

millora continua de la qualificació professional ajustant la formació i requalificació 
laboral, d’aquests, a les noves exigències i necessitats del mercat laboral i 
competitivitat de les empreses. 
 

g) S’han planificat i executat programes i accions d’orientació, ocupació i formació 
per afavorir, tant la inserció laboral de tot tipus de col·lectius en condicions 
d’igualtat d’oportunitats, com l’esperit emprenedor per posar en marxa i consolidar 
un negoci. 

 
h) S’ha fet un assessorament exhaustiu per a la creació, suport i promoció de les 

empreses fent èmfasi en l’economia social i l’autoocupació, centrada 
preferentment a les petites i mitjanes empreses, microempreses i autònoms. 

 
i) S’ha ajudat a les pimes i micropimes a millorar i fer créixer la seva empresa 

col·laborant amb l’empresariat per analitzar les seves necessitats i oferint-los els 
professionals que millor s’adapten a les seves demandes.  

 
j) S’ha assessorat i col·laborat amb les Administracions Públiques, agents 

econòmics, socials, associatius i d’altres entitats que així ho han sol·licitat 
respecte a la planificació de la seva política ocupacional (orientació, formació, 
ocupació, inserció laboral o foment de l’esperit emprenedor), i temes vinculats 
amb la responsabilitat social que permeten un desenvolupament sostenible i la 
cohesió social. 

 
k) S’ha fomentat l’ocupació dels col·lectius més vulnerables  i de difícil inserció 

mitjançant programes d’orientació, ocupació i formació. 
 
l) S’han optimitzat les possibilitats d’ocupació garantint la igualtat en el dret a l’accés 

al treball. Realització d’estudis de mercat, recull i anàlisi de dades 
socioeconòmiques, prospeccions empresarials i establiment d’itineraris 
ocupacionals que tenen en compte la informació i orientació professional, 
assessorament per assolir un treball, i totes aquelles accions que milloren 
l’ocupabilitat de les persones en situació d’aturats o en actiu. 

 
m) S’ha promogut, davant de totes les entitats públiques o privades, els acords 

necessaris per tal d’assolir els objectius de la Fundació i consolidar el paper 
estratègic de la ciutat de Barberà del Vallès a través de la diagnosi, la planificació, 
la concertació i la cooperació. 

 
n) S’ha vetllat en tot moment per la concertació, la qualitat en els serveis, la promoció 

de la competitivitat, la innovació, i l’aprofitament sostenible dels recursos públics i 
privats, per a tota la ciutadania.” 
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1.1. Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l'exercici i la 
forma com es gestionen. 

La forma com la Fundació gestiona totes les seves activitats, coincidents amb la seva 
pròpia finalitat, és de forma directa o bé mitjançant contractes, concerts i convenis de 
col·laboració amb terceres persones, físiques o jurídiques. 
 
Específicament, tot el que s’ha realitzat al llarg de l’any és el que es relaciona a 
continuació, trobant una informació més exhaustiva a la Memòria d’Activitats 2015 que 
s’adjunta. 
 

Àre a  Actua cions Entita t S ubve nc iona dora Ge s tió

P rogram a de Form ac ió i Ins erc ió 
[P F I]

Ge n e ra lita t d e  C a ta lu n ya - 
D e p a rta m e n t d 'E n s e n ya m e n t +  
D ip u ta c ió  d e  B a rce lo n a

D irec ta. La s ubvenc ió de D iputac ió de B CN arriba a 
l'A juntam ent de B arberà que ho tras pas a a la 
Fundac ió m it janç ant ac ord de JG L

Xarx a de G overns  Loc als : Cerquem  
l'oc upac ió

Diputac ió de B arc elona
La s ubvenc ió es  dem ana a nom  de l'A juntam ent de 
B arberà, el qual  ho tras pas a a la Fundac ió m it janç ant 
ac ord de JG L qui fa la ges t ió direc ta.

Xarx a de G overns  Loc als : 
Coneix em ent d 'O c upac ions  B arberà 
[2014, ex ec utat en 2015]

Diputac ió de B arc elona

La s ubvenc ió es  dem ana a nom  de l'A juntam ent de 
B arberà, el qual  ho tras pas a a la Fundac ió m it janç ant 
ac ord de JG L qui fa la ges t ió direc ta, am b 
s ubc ontrac tac ió parc ial de form ac ió

Form ac ió O ferta À rees  P rioritàries  
[FO A P ]

G eneralitat de Cataluny a- S ervei 
d 'O c upac ió de Cataluny a

Direc ta am b s ubc ontrac tac ió parc ial de la form ac ió

Curs os  propis No hi ha
D irec ta am b s ubc ontrac tac ió parc ial de la form ac ió, s i 
s 'es c au

Form ac ió a m ida Diputac ió de B arc elona 
D irec ta am b s ubc ontrac tac ió parc ial de la form ac ió, s i 
s 'es c au

Form ac ió a m ida bonific at
Fundac ió Tripart ita per a la 
Form ac ió

D irec ta am b s ubc ontrac tac ió parc ial de la form ac ió, s i 
s 'es c au

Taller No hi ha
D irec ta am b s ubc ontrac tac ió parc ial de la form ac ió, s i 
s 'es c au

P unt O m nia No hi ha
D irec ta am b s ubc ontrac tac ió parc ial de la form ac ió, s i 
s 'es c au

Joves  per l'O c upac ió
Ge n e ra lita t d e  C a ta lu n ya - S e rve i 
d 'Ocu p a ció  d e  C a ta lu n ya

D ire cta  a m b  s u b co n tra cta c ió  p a rc ia l d e  la  fo rm a ció

M etalV allès  "O c upac ió a la indús tria 
loc al"

D iputac ió de B arc elona
L'A juntam ent de B arberà, c onjuntam ent am b el de 
S abadell (líder) i Cas tellar del V allès  ho s ol· lic ita a la 

Q uím ic , plàs t ic ,  afins  "O c upac ió a la 
indús tria loc al"

D iputac ió de B arc elona

L'A juntam ent de B arberà, c onjuntam ent am b el de 
Terras s a (líder) i Rubí ho s ol· lic ita a la D iputac ió de 
B CN. P er ac ord de JG L es  tras pas s a a la Fundac ió la 
ges t ió direc ta.  

A gènc ia de c ol· loc ac ió:  interm ediac ió 
laboral

Ge n e ra lita t d e  C a ta lu n ya - S e rve i 
d 'Ocu p a ció  d e  C a ta lu n ya

D ire cta

"6+ 6: s um ant es forç os  em pres a i 
s oc ietat"

À rea M etropolitana de 
B arc elona

La s ubvenc ió es  dem ana a nom  de l'A juntam ent de 
B arberà, el qual  ho tras pas a a la Fundac ió m it janç ant 
ac ord de JG L qui fa la ges t ió direc ta.

P lans  d'O c upac ió

Ge n e ra lita t d e  C a ta lu n ya - S e rve i 
d 'Ocu p a ció  d e  C a ta lu n ya  +  Àre a  
Me tro p o li ta n a  d e  B a rce lo n a  +  
D ip u ta c ió d e B a rce lo n a +

Direc ta en c as  de G eneralitat ,  i e ls  altres  es  s ol· lic iten 
c om  A juntam ent el qual fa el tras pàs  de ges t ió direc ta 
per ac ord de JG L a la Fundac ió

Cataluny a E m pren
Ge n e ra lita t d e  C a ta lu n ya - 
D e p a rta m e n t d 'E m p re s a  i 
Ocu p a ció

D ire cta  a m b  s u b co n tra cta c ió  p a rc ia l d e  la  fo rm a ció , s i 
s 'e s ca u

Xarx a de G overns  loc als :  S erveis  
integrals  a em prenedors  i em pres es  
[CLS E ]. 

D iputac ió de B arc elona

La s ubvenc ió de Diputac ió de B CN arriba a 
l'A juntam ent de B arberà que ho tras pas a a la 
Fundac ió m it janç ant ac ord de JG L. E s  fa 
c onjuntam ent am b l'A juntam ent de Cas tellar del 
V allès  i S ant Q uirz e del V allès  ,s ent lider B arberà.

Xarx a de G overns  loc als :  E s tratègies  
d'innovac ió per als  s is tem es  
produc tius . 2015

Diputac ió de B arc elona
Direc ta. La s ubvenc ió de D iputac ió de B CN arriba a 
l'A juntam ent de B arberà que ho tras pas a a la 
Fundac ió m it janç ant ac ord de JG L

Xarx a de G overns  loc als :  M es ura de 
la dinàm ic a de les  ec onom ies  loc als  
a través  de l'anàlis i S hift-s hare. 2014-

Diputac ió de B arc elona
La s ubvenc ió de Diputac ió de B CN arriba a 
l'A juntam ent de B arberà que ho tras pas a a la 
Fundac ió m it janç ant ac ord de JG L

O bs ervatori

O rientac ió

Form ac ió

O c upac ió

A s s es s oram ent 
E m pres arial
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1.2.Descripció específica dels ajuts atorgats.  

A l’exercici 2015, des de l’entitat s’han gestionat ajuts per import de 11.544,00 euros, 
destinats íntegrament al programa Joves per l’Ocupacio,expedient JPO-64-2014, 
subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.  

En total s’han donat ajuts a 20 joves, d’una banda en concepte d’incentius per 
l’aprofitament i assistència a la formació professionalitzadora i que han suposat un 
total de 11.100 euros; i d’altra, en concepte d’ajut de transport per al desplaçament a 
l’empresa on realitzaven les pràctiques per un import de 444 euros. 

 

A l’exercici 2014, es va donar ajuts per un total de 85.928,96 euros. Aquests van ser 
integrament subvencionats a 3 programes: a 20 joves del Programa Joves per 
l’ocupació de la convocatòria 2013 (10.950 euros), a 4 alumnes de FOAP en concepte 
de beques de transport (102 euros), i a les 6 empreses beneficiàries del Projecte 6+6 
“sumant esforços, empresa i societat”  (74.876,96 euros).  
 
 
 

1.3.Convenis de col·laboració: entitats, l'impacte monetari, els drets i 
obligacions, compliment de les finalitats fundacionals. 

A 2015 no s’han signat nous convenis de col·laboració. 

 

 

1.4.Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats 
descrites. 

Al llarg de 2015 han participat 1.805 persones en un o més serveis i/o programes de 
Barberà Promoció. La xifra de 2.488 usuaris de l’arxiu adjunt mostra que hi ha 
persones que han realitzat diverses actuacions.  

 

La distribució per gènere del conjunt de beneficiaris de les diferents accions mostra un 
equilibri en l’atenció, 54,5% d’homes i 45,4% de dones. La distribució per gènere de 
l’atur registrat a desembre de 2015, any de referència de les actuacions, és propera al 
50%-50%, però amb menor pes dels homes, 43,5%, per 56,5% de dones, proporció 
força similar al llarg de l’any. 

 

A Orientació el programa Cerquem l’ocupació ha cofinançat el servei de Recepció 
Inicial a l’entitat i el Servei de Feinateca a la Carta, amb 673 persones beneficiàries. 

 

Així mateix el programa Coneixement d’Ocupacions Barberà va cofinançar aquest 
servei on 217 alumnes van poder fer cadascun tastets d’ofici de 8 ocupacions. 

 

En accions formatives el major nombre d’usuaris va ser en cursos propis, 188 usuaris, 
seguits dels de formació a mida d’entitats i de les necessitats de les empreses (siguin 
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bonificats o no) amb 94 usuaris. També un nombre significatiu d’usuaris, 40, van 
realitzar formació ocupacional prioritàriament per a aturats. Al Punt Omnia 102 usuaris 
van assistir a accions formatives, principalment d’alfabetització digital. 

 

Diversos són els programes de formació i treball, és a dir, que inclouen una formació 
amb força probabilitat de contractació posterior (més o menys directa en funció del 
programa i de les necessitats de les empreses) a les pròpies empreses amb les que es 
col·labora. És el cas del Programa Joves per l’Ocupació amb 40 beneficiaris i els 
programes d’Ocupació a la indústria local, que amb dos tipus d’ocupacions, relatives al 
metall i relatives al sector químic i afins, aplegaren 58 contractes. Un altre programa 
similar, “6+6”, suposà la contractació de 9 persones. 

 

Els plans d’ocupació, programa de contractació directa, suposà la contractació de 70 
persones, incloent les diverses línies de cofinançament. 

 

El servei de creació d’empreses ha donat suport a la creació de 36 empreses en 2015 
que han generat 45 llocs de treball. Val a dir que en diversos casos s’han creat 
directament de manera telemàtica mitjançant el punt PAE - Punt d’Atenció a 
l’Emprenedor de Barberà Promoció, i en altres casos han rebut suport del programa 
ReEmpresa per evitar el tancament d’empreses. Sota el paraigües del cofinançament 
de Catalunya Empren i CLSE s’han realitzat 14 actuacions de sensibilització a 
l’emprenedoria que aplegaren 377 alumnes en 45 hores, a més del servei de creació 
d’empresa. 

 

A continuació es detalla a una taula els usuaris per actuacions diferenciant el gènere, 
on s’observa que en el global aquesta atenció per gènere ha estat força equilibrada. 
Es cerca que hi hagi aquest equilibri dins de cada actuació, cosa que no sempre és 
factible, sobretot quan l’actuació inclou contractacions de determinades ocupacions. 

 

Els diferents programes es detallen amb més amplitud a la memòria d’activitats. 

 
A la següent taula es reflecteix la informació sobre les persones usuàries o 
beneficiàries de les activitats descrites, tot indicant els criteris utilitzats per a la seva 
selecció, desglossant la informació per sexes i detallant l'impacte diferenciat 
d'aquestes activitats sobre homes i dones. En el cas d'ajuts, cal informar de la 
publicitat de la seva convocatòria i del seu resultat. 

 

 

 

 

Àrea  Actuacions  Beneficiaris 
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Homes Dones Total Homes Dones

Orientació 

Programa de Formació i Inserció [PFI] 12 5 17 70,6% 29,4%

Xarxa de Governs Locals: Cerquem l'ocupació 381 292 673 56,6% 43,4%

Xarxa de Governs Locals: Coneixement 
d'Ocupacions Barberà [2014, executat en 2015] 

107 110 217 49,3% 50,7%

Formació 

Formació Oferta Àrees Prioritàries [FOAP] 18 22 40 45,0% 55,0%

Cursos propis 82 106 188 43,6% 56,4%

Formació a mida 22 52 74 29,7% 70,3%

Formació a mida bonificat 16 6 22 72,7% 27,3%

Taller 9 5 14 64,3% 35,7%

Punt Omnia 51 51 102 50,0% 50,0%

Ocupació 

Joves per l'Ocupació 34 6 40 85,0% 15,0%

MetalVallès "Ocupació a la indústria local" 24 8 32 75,0% 25,0%

Químic, plàstic, afins "Ocupació a la indústria local" 20 6 26 76,9% 23,1%

Agència de col·locació: intermediació laboral 42 42 84 50,0% 50,0%

"6+6: sumant esforços empresa i societat" 5 4 9 55,6% 44,4%

Plans d'Ocupació 51 19 70 72,9% 27,1%

Assessorament 
Empresarial 

Catalunya Empren 210 118 328 64,0% 36,0%

Xarxa de Governs locals: Serveis integrals a 
emprenedors i empreses [CLSE]. Usuaris Registrats 

252 261 513 49,1% 50,9%

Xarxa de Governs locals: Serveis integrals a 
emprenedors i empreses [CLSE]. Altres usuaris no 
registrats [taller COB, cultura empren., etc.] [AE1] 

20 19 39 51,3% 48,7%

Observatori 

Xarxa de Governs locals: Estratègies d'innovació per 
als sistemes productius. 2015 

[OB]          

Xarxa de Governs locals: Mesura de la dinàmica de 
les economies locals a través de l'anàlisi Shift-share. 
2014-2015 

[OB]          

Usuaris per gènere en aquestes accions  1.356 1.132 2.488 54,5% 45,5%

Persones usuàries diferents, globals de l'entitat en 2015 968 845 1.813 53,4% 46,6%

Atur registrat Barberà del Vallès (desembre 2015)  1.062 1.382 2.444 43,5% 56,5%

(AE1) Estimació a partir d'usuaris registrats 

(OB) Estudis i Informes sense persones usuàries directes. El segon està a cavall entre 2014 i 2015 

 

1.5.Informació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions 
d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes durant l'any.  
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El principi d’igualtat d’oportunitats és implícit a la cultura i filosofia de l’organització, i per 
tant, des d’aquesta perspectiva i atenent a motivacions de caire ètic i moral, legal i de 
millora de la pròpia entitat i dels seus serveis, ha elaborat el seu propi Pla d’igualtat 
d’Oportunitats, un document que reflecteix el compromís formal en aquest àmbit.  
 
Respecte a l’assetjament sexual, considerat com a un risc laboral, el Patronat de 
Fundació Barberà Promoció va efectuar i aprovar una declaració de principis garantint el 
compromís de la direcció de l’empresa de tolerància zero en relació a qualsevol conducta 
o actitud constitutiva d’assetjament sexual i/o per raó de sexe. Així mateix, s’ha redactat 
un protocol que arbitri els procediments a seguir en aquests casos d’assetjament, posant 
a disposició les  vies i mitjans de comunicació i informació,  garantint la confidencialitat. 
 
 
 
2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

Els Comptes Anuals han estat preparats en base als registres comptables de la Fundació 
a 31 de desembre de 2015. 
 
2.1. Imatge fidel. 
S'han aplicat totes les disposicions legals vigents a fi de mostrar la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'Entitat. 
 
Els presents comptes anuals s’han preparat d’acord amb els principis, criteris, polítiques 
comptables i normes d’elaboració establertes en el Decret 259/2009, de 23 de desembre, 
pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Els comptes anuals es formulen en euros i estan formats pel balanç, el compte de 
resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria, el contingut conjunt dels quals 
forma una unitat. 
 
2.2. Principis comptables. 
Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici econòmic com en la 
preparació dels presents comptes anuals, han estat aplicats els principis comptables 
obligatoris. 
 
2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. 
En els comptes anuals adjunts s’han usat judicis i estimacions per a quantificar alguns 
actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que han estat registrats. 
Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a la vida útil dels actius materials i 
intangibles. 
 
Malgrat que aquests judicis i estimacions s’han utilitzat en funció de la millor informació 
disponible sobre els fets analitzats a 31/12/2015, és possible que esdeveniments (fets 
posteriors, canvis de normativa) que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-los 
en propers exercicis, el que es portaria a terme de forma prospectiva, si fos el cas. 
 
2.4. Comparació de la informació. 
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El balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i l’estat de canvis del patrimoni net 
de l'exercici de 2015, es presenten de forma comparativa amb l'exercici precedent, 
d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable aplicable a les 
fundacions catalanes. 
 
2.5. Agrupació de partides. 
No ha calgut realitzar el desglossament de partides ja que no han estat objecte 
d’agrupació ni al balanç, ni al compte de resultats, ni a l’estat de canvis en el patrimoni 
net. 
 
2.6. Elements recollits en diverses partides. 
Existeixen elements patrimonials que es recullen al balanç de situació, com són els 
deutes transformables en subvencions que es separen entre llarg i curt termini.  
 
2.7. Canvis de criteris comptables. 
Durant l’exercici no hi ha hagut canvis en els criteris comptables aplicats. 
 
2.8. Correcció d’errors. 
No s’han efectuat durant l’exercici ajustaments significatius per correcció d’errors. 
 

3.- APLICACIÓ DE RESULTATS. 

La proposta d’aplicació de l’excedent positiu de l’exercici 2015 és la següent: 

Base de repartiment Import 

Excedent de l'exercici 77.705,92

Excedents pendents d'aplicació d'anys anteriors 0,00

Total repartiment 77.705,92

Aplicació a    

Excedents negatius d'anys anteriors 2.524,41

Romanent 75.181,51

Total distribució 77.705,92
 
 
En acompliment del que disposa l’article 313-2 de la Llei 4/2009, la Fundació ha 
destinat a incrementar el seu fons dotacional els excedents d’exercicis anteriors no 
aplicats a les finalitats fundacionals d’acord amb el detall següent: 
 

 Per acord de Patronat de la Fundació de data 3 de maig de  2005 es va 
procedir a traspassar els excedents positius dels exercicis 1999 a 2001, per un 
import total de 126.686,67 euros. 

 Per acord de Patronat de l’11 de desembre de 2007, es va procedir al traspàs 
del excedents positius dels exercicis 2002 i 2003, per un import de 107.631,33 
euros. 
 

 Per acord de Patronat de data 16 de setembre de 2009, es va procedir a 
traspassar a fons dotacional un import de 21.194,73 euros dels excedents 
positius de l’exercici 2004 no aplicats. 
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 Per acord de Patronat de data 19 de maig de 2010, es va procedir a traspassar 
la resta dels excedents positius de l’exercici 2004, per import de 70.551,42 
euros..  

 Per acord de Patronat de data 13 de desembre de 2010, es va procedir al 
traspàs del excedents positius dels exercicis 2005 i 2006, per un import de 
515,48 euros i 526,95 euros respectivament. 

 Per acord de Patronat de data 14 de desembre de 2011, s’acorda l’aplicació 
d’excedents de l’any 2007, per import de 754,62 euros, de l’any 2008, per 
import de 1.089,68  euros i de l’any 2009, per import de 1.074,26 euros, a la 
dotació fundacional de l’entitat a fi de destinar-les a la realització d’inversions 
per a l’activitat fundacional. 
Excepcionalment, en el cas de donar pèrdua a l’actual exercici aquesta 
s’aplicaria a romanents negatius i els citats excedents s’aplicarien per 
compensar aquest romanent. Atesos que per l’exercici 2011 ha hagut pèrdues, 
l’acord d’aplicació cal fer-lo a l’exercici 2012. 

 Per acord de Patronat de data 25 de juny de 2012, atesos que l’exercici 2011 
es tanca amb pèrdues es ratifica l’acord de 14 de desembre de 2011 i els 
excedents dels anys 2007, 2008, 2009 s’apliquen a excedents negatius d’anys 
anteriors, juntament, per acord d’aquest Patronat, amb els de 2010, fent un 
traspàs final de 3.493,20 €. 

 A les CCAA de l’exercici 2012 formulades i aprovades es proposa el 
repartiment del benefici, de 32.755,08 euros, per compensar excedents 
negatius d’anys anteriors. 

 A les CCAA de l’exercici 2013 formulades i aprovades es proposa el 
repartiment del benefici, de 4.473,11 euros, per compensar excedents negatius 
d’anys anteriors.  

 A les CCAA de l’exercici 2014 formulades i aprovades es proposa el 
repartiment del benefici, de 174.042,95 euros, per compensar excedents 
negatius d’anys anteriors. 

 

4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

S'han utilitzat les següents normes de registre i valoració per a l’elaboració dels comptes 
anuals que es presenten: 
 
a)  Immobilitzat intangible. 
Dintre d’aquesta rúbrica, la Fundació inclou: 

- Aplicacions informàtiques: 
Les  aplicacions informàtiques es valoren inicialment pel seu preu d’adquisició i, 
posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva 
corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament. Dintre 
d’aquesta partida s’inclouen: 
 Les aplicacions informàtiques aportades a la dotació fundacional per part 

d’ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A Es van valorar inicialment d’acord amb 
l’inventari de béns relacionats en el document annex a l’acta fundacional de 
la Fundació, i es van amortitzar linealment en un període de 2,5 anys. 

 Les noves adquisicions es valoren inicialment al seu cost d’adquisició i 
s’amortitzen linealment en un període de 5 anys. 
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b) Immobilitzat material. 
Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren inicialment a preu 
d’adquisició i/o cost de producció, incloent les despeses addicionals que es puguin 
produir fins a la posada en funcionament dels béns. Posteriorment, es valoren al seu 
cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i/o 
pèrdues per deteriorament que hagin experimentat.  
 
Dintre de l'immobilitzat material es pot distingir: 
 Els actius materials aportats a la dotació fundacional per part d’ACTIVIDADES 

INTEGRADAS, S.A., que van ser valorats inicialment d’acord amb l’inventari de 
béns relacionats en el document annex a l’acta fundacional de l’entitat. 

 Els béns adquirits directament per la Fundació, que es valoren inicialment al cost 
d’adquisició. 

Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l’actiu com a major valor 
del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat productiva o 
prolongació de la seva vida útil. 
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s’imputen a 
resultats en l’exercici en què es produeixen. 
 
La dotació anual a l'amortització es calcula segons el mètode lineal, en funció de la 
vida útil estimada dels diferents béns, d’acord amb els següents percentatges: 
 

Concepte % Amortització 

Maquinària 12% 

Altres instal·lacions i utillatge 12%-10% 

Mobiliari 12%-10% 

Equips per a processaments d'informació 20% 

Elements de transport 10% 

 
Per a elements de segona mà, s’aplica el doble de percentatge. A l’exercici 2014 es va 
rebaixar el % d’amortització d’altres instal·lacions, utillatge i mobiliari d’un 12% a un 
10% , per acomplir amb topalls de les noves taules d’amortització publicades aquell 
any i es manté el criteri per a 2015 
 
d) Arrendaments. 
Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que les 
condicions dels mateixos transfereixin substancialment els riscos i beneficis derivats 
de la propietat a l'arrendatari. Els altres arrendaments es classifiquen com 
arrendaments operatius. 
 
 
e) Instruments financers. 

e.1) Actius financers.  
- Préstecs i partides a cobrar 

En aquesta categoria s’han inclòs els actius que s’han originat en la prestació de 
serveis per operacions de tràfic de l’entitat, els quals s’han valorat pel seu valor 
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raonable, que no és altra cosa que el preu de la transacció. Donat que es tracta de 
crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen 
un tipus d’interès contractual, s’han valorat pel seu valor nominal, al no ser significatiu 
l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu. 
Posteriorment aquests actius s’han valorat pel seu cost amortitzat, entès en aquest 
cas com el preu d’adquisició menys els reemborsaments de principal. 
Al tancament de l’exercici es valora la necessitat d’efectuar correccions valoratives 
d’aquells crèdits per operacions comercials dels que existeixi evidència objectiva del 
seu deteriorament, degut al retard estimat en els fluxos d’efectiu futurs.  
També s’inclouen com Préstecs i partides a cobrar els saldos amb Administracions 
Públiques per subvencions concedides pendents de cobrament. 
 

- Baixa d’actius financers 
Els actius financers es donen de baixa quan es transfereixen substancialment els 
riscos i beneficis inherents a la seva propietat.   
 
 

e.2) Passius financers 
 

- Dèbits i partides a pagar 
En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la 
compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'entitat i aquells que no sent 
instruments derivats, no tenen un origen comercial. 
Inicialment, 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 atribuïbles. 
Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han 
comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys. 
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 
tenen un tipus d'interès contractual, s'han valorat pel seu valor nominal. 
Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l'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 i s'afegeixen 
a l'import en llibres de l'instrument en la mesura que no es liquiden en el període del 
seu meritament. 
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu 
valor nominal. 
 
f) Impostos sobre beneficis. 
La Fundació, en tant que entitat sense afany de lucre, és una entitat subjecta a l’Impost 
sobre Societats i sotmesa al règim especial previst a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 
de règim fiscal de les Entitats Sense Afany de Lucre i dels Incentius Fiscals al Mecenatge.  
 
En cas de meritar-se l'impost sobre beneficis s'enregistraria com a despesa. La 
despesa per impost sobre  beneficis representaria la suma de la despesa per impost 
sobre beneficis de l'exercici així com de l'efecte de les variacions dels actius i passius 
per impostos anticipats, diferits i crèdits fiscals. La despesa per impost sobre beneficis 
de l'exercici es calcularia mitjançant la suma de l'impost corrent que resulta de 
l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base  imposable de l'exercici, després 
d'aplicar les deduccions que fiscalment són admissibles, més la variació dels actius i 
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passius per impostos anticipats / diferits i crèdits fiscals, tant per bases imposables 
negatives com per deduccions. 
 
g) Ingressos i despeses 
Els ingressos (i les despeses) es calculen al valor raonable de la contraprestació a 
rebre (o pagar) i representen els imports a cobrar (pagar) pels béns lliurats (rebuts) i 
els serveis prestats (rebuts) en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i 
impostos. A aquests efectes, l'ingrés (despesa) es produeix en el moment que 
s'entenguin cedits (es rebin) els riscos i beneficis amb independència del moment en 
què es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva. És a dir, quan es 
produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen. 
 

Les despeses per compres inclouen transports i impostos no recuperables directament 
de la Hisenda Pública. 
 

Els ingressos (i les despeses) per interessos es reporten seguint un criteri financer.  
 

Les subvencions rebudes s’imputen com a ingressos en el mateix exercici en què es 
meriten les despeses que estan finançant. 
 
h) Criteris del registre i valoració de les despeses de personal 
Les despeses de personal inclouen tots els passius i les obligacions d'ordre social 
obligatòries o voluntàries contretes per l’entitat, reconeixent les obligacions per pagues 
extres i havers variables i les seves despeses associades. Les despeses de personal 
són registrades en el moment del seu meritament, independentment del moment en 
què es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva. 
 
i) Subvencions, donacions i llegats. 
Les subvencions rebudes per la Fundació durant l’exercici 2015, igual que durant el 2014, 
corresponen, en la seva totalitat, a subvencions a l’activitat concedides per a finançar 
despeses específiques així com de funcionament. Inicialment es comptabilitzen com a 
ingressos directament imputats al patrimoni net, i es reconeixen en el compte de resultats 
com a ingressos en el mateix període en què es meriten les despeses que estan 
finançant. 
 
j) Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. 
Amb caràcter general, els elements objecte de la transacció s’ha comptabilitzat en el 
moment inicial pel seu valor raonable.  
Considerem parts vinculades les entitats: Ajuntament de Barberà del Vallès, 
Actividades Integradas, S.A., Serveis i Aigües de Barberà, empresa municipal, S.A. 
(SABEMSA) i E.I. Barberà Inserta, S.L.. 
 
 
 
 
5.- IMMOBILITZAT MATERIAL. 

Presenta la següent composició i moviments durant l’exercici 2015: 
 

Concepte 
Saldo 

31.12.14 Altes Baixes Traspassos 
Saldo 

31.12.15 

Maquinària 3.518,61 441,65 0,00 0,00 3.960,26
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Altres instal·lacions i utillatge 38.169,10 0,00 0,00 0,00 38.169,10

Mobiliari 37.936,81 0,00 0,00 0,00 37.936,81

Equips per a processaments d'informació 68.393,84 3.774,68 0,00 0,00 72.168,52

Elements de transport 14.185,61 0,00 0,00 0,00 14.185,61

Immobilitzat Material Brut 162.203,97 4.216,33 0,00 0,00 166.420,30

Amortització Ac. Maquinària -3.089,11 -234,93 0,00 0,00 -3.324,04

Amortització Ac. Altres instal. i utillatge -36.582,92 -205,20 0,00 0,00 -36.788,12

Amortització Ac. Mobiliari -34.579,21 -1.059,90 0,00 0,00 -35.639,11

Amortització Ac. Equips proc. d'informació -64.537,56 -1.649,41 0,00 0,00 -66.186,97

Amortització Ac. Elements de transport -9.668,00 -968,52 0,00 0,00 -10.636,52

Amortitzacions Immobilitzat Material -148.456,80 -4.117,96 0,00 0,00  -152.574,76

Immobilitzat Material Net 13.747,17 98,37 0,00 0,00 13.845,54

 
 
Aquesta mateixa rúbrica va presentar durant l’exercici  2014 les variacions següents: 
 

Concepte 
Saldo 

31.12.13 Altes Baixes Traspassos 
Saldo 

31.12.14 

Maquinària 3.518,61 0,00 0,00  0,00 3.518,61

Altres instal·lacions i utillatge 36.654,20 1.514,90 0,00 0,00 38.169,10

Mobiliari 37.132,96 803,85 0,00 0,00 37.936,81

Equips per a processaments d'informació 66.258,84 2.135,00 0,00 0,00 68.393,84

Elements de transport 14.185,61 0,00 0,00 0,00 14.185,61

Immobilitzat Material Brut 157.750,22 4.453,75 0,00 0,00 162.203,97

Amortització Ac. Maquinària -2.727,54 -361,57 0,00  0,00 -3.089,11

Amortització Ac. Altres instal. i utillatge -36.438,78 -144,14 0,00 0,00 -36.582,92

Amortització Ac. Mobiliari -33.564,16 -1.015,05 0,00 0,00 -34.579,21

Amortització Ac. Equips proc. d'informació -62.951,39 -1.586,17 0,00 0,00 -64.537,56

Amortització Ac. Elements de transport -8.327,33 -1.340,67 0,00  0,00 -9.668,00

Amortitzacions Immobilitzat Material -144.009,20 -4.447,60 0,00 0,00  -148.456,80

Immobilitzat Material Net 13.741,02 6,15 0,00 0,00 13.747,17

 
Tot l’Immobilitzat que figura en l’actiu està afecte directament a l’explotació. 
 
 
 
Les altes de l’exercici corresponen: 

- Maquinària:s’inverteix 441,65 euros en la compra d’una destructora de paper 
Rexel Auto 200x. 

- Equips per a processaments d’informació s’inverteix un total de 3.774,68 euros 
en: 

- 15 ordenadors Lenovo, 15 monitors i 15 teclats i ratons per import de 
2.432,10 euros (oferta de stock) per renovar l’aula d’informàtica. 
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- 1 ordinador Dell-optiplex per import de 843,65 euros, per renovació a 
personal treballador. 

- 1 ordinador Solytech amb monitor, teclat i rató per import de 414,50 euros, 
per a nou personal. 

- 1 reproductor multimèdia i 1 router inalàmbric per import de 53,94 euros, 
per necessitats informàtiques i de gestió. 

- 1 teclat amb lector de targeta per import de 30,49 euros per necessitats 
informàtiques i de gestió. 

 
Des de l’exercici 2003 la Fundació ve desenvolupant la seva activitat  a les instal·lacions 
de titularitat de l’Ajuntament de Barberà del Vallès ubicades a la Torre d’En Gorgs. En 
data 26 de maig de 2005 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barberà i la Fundació Barberà Promoció pel qual s’autoritza a la Fundació l’ús gratuït 
d’una part de les instal·lacions del centre conegut com a Torre d’En Gorgs, per un període 
de 10 anys i es prorroga tàcitament de forma anual. 
 
A l’esmentat conveni no es troben valorats els béns objecte de l’autorització d’ús, fet pel 
que la Fundació no ha procedit a l’activació d’aquests béns ni ha dotat anualment la 
corresponent amortització. 
 
A data de tancament de l’exercici dintre de l’immobilitzat material s’inclouen béns 
totalment amortitzats pels següents imports: 

Concepte Saldo a 31.12.15 Saldo a 31.12.14 

Maquinària 2.295,42 1.068,32

Altres instal·lacions i utillatge 36.206,61 36.206,61

Mobiliari 29.699,45 29.699,45

Equips per a processaments d'informació 62.591,51 62.349,96

Elements de transport 4.500,00 4.500,00

Total 135.292,99 133.824,34

 

 L’Entitat té formalitzades pòlisses d’assegurances per cobrir els possibles riscos a què 
estan subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material, així com les 
possibles reclamacions que se li puguin presentar per l’exercici de la seva activitat, 
entenent que aquestes pòlisses cobreixen de manera suficient els riscos a què estan 
sotmesos. 

 
 
 
 
 
6.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 

Fundació Barberà Promoció no ha realitzat cap inversió immobiliària durant 2015 ni en 
exercicis anteriors. 
 
Analitzada la valoració dels actius al 31 de desembre de 2015 no correspon efectuar 
cap deteriorament dels mateixos.  
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7.- BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 
 

No existeix cap bé de patrimoni cultural que integri l’immobilitzat. 
 
 
8.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE.  
 
Presenta la següent composició i moviments durant l’exercici 2015: 
 

Concepte 
Saldo 

31.12.14 
Altes Baixes Traspassos 

Saldo 
31.12.15 

Aplicacions informàtiques 7.650,17 555,39 0,00 0,00 8.205,56

Immobilitzat Intangible Brut 7.650,17 555,39 0,00 0,00 8.205,56

Amortització Ac. Aplicacions informàtiques -7.567,48 -144,12 0,00 0,00 -7.711,60

Amortitzacions Immobilitzat Intangible -7.567,48 -144,12 0,00 0,00 -7.711,60

Immobilitzat Intangible Net 82,69 -411,27 0,00 0,00 493,96

 
El cost d’adquisició dels elements totalment amortitzats al tancament de l’exercici 
ascendeix a 7.650,17 euros, sent per 2014 de 6.785,56 euros. 
 
Els moviments dels saldos que componen l’epígraf “Immobilitzat intangible” del balanç 
referits a l’exercici 2014, són els següents:  
 

Concepte 
Saldo 

31.12.13 
Altes Baixes Traspassos 

Saldo 
31.12.14 

Aplicacions informàtiques 7.650,17 0,00 0,00 0,00 7.650,17

Immobilitzat Intangible Brut 7.650,17 0,00 0,00 0,00 7.650,17

Amortització Ac. Aplicacions informàtiques -7.361,16 -206,32 0,00 0,00 -7.567,48

Amortitzacions Immobilitzat Intangible -7.361,16 -206,32 0,00 0,00 -7.567,48

Immobilitzat Intangible Net 289,01 -206,32 0,00 0,00 82,69

 
No hi ha res que ens faci pensar que cal deteriorar els elements d’immobilitzat 
intangible. 

Per altra banda, no hi ha cap element de l’immobilitzat subjecte a cap subvenció. 

9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR.  

A 2015, hi hagut dos tipus de béns/serveis arrendats, sent el total de la xifra d’aquesta 
partida de 2.067,34 euros. 

 

A l’inici de l’exercici havia un contracte de renting en vigor amb l’empresa Lage Landen 
Internacional B.V. per un equip multifunció de fotocopiadora, escàner i fax, que va 
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finalitzar a novembre de 2015, retirant-se aquest equip. Amb l’empresa Ricoh es va fer un 
lloguer a 5 anys per altre equip multifunció de les mateixes característiques però 
incorporant millores per l’evolució tecnològica que substitueix a l’anterior. El detall és el 
següent: 

Proveïdor 
Data 

formalització 
Data fi 

Total 
quotes 

pendents a 
31.12.15 

Total 
quotes 
exercici 

Import 
quotes* 

sense IVA 

Quotes  
exercici  

amb 21% 
IVA 

Total 
quotes  
exercici 

2015* amb  
IVA 

Lage Landen 
International B.V. 

28/10/2010 27/11/2015 0 11 128,81 155,86 1.714,46 

Ricoh España, 
SLU 

01/12/2015 30/11/2020 59 1 127,88 154,73 154,73 

Total 1.869,19 

 

L’altre tipus de bé llogat és maquinària, concretament un carretó elevador, per 
l’homologació d’un espai de formació en magatzem, sent el seu cost de 198,15 euros. 

 

L’import total imputat a l’exercici 2014 per arrendaments va ser de 23.388,40 euros la 
composició dels quals respon al següent detall: 

 

Un primer servei que es gaudeix sota un contracte de renting, és el de l’ús  de l’equip 
multifunció (fotocopiadora, escàner i fax) les característiques del qual es detallen al 
següent quadre: 

Proveïdor 
Data 

formalització 
Data fi 

Total quotes 
pendents a 

31.12.14 

Total 
quotes 
exercici

Import 
quotes* 
sense 

IVA 

Quotes  
exercici  

amb 21% 
IVA 

Total 
quotes  
exercici 

2013* amb 
 IVA 

Lage Landen  
International B.V. 28/10/2010 27/11/2015 11 12 128,81 155,86 1.870,32 

Total 1.870,32 

 

A aquesta xifra cal minorar-la en 130,30 euros, corresponents a la part carregada a 
l’empresa E.I. Barberà Inserta, S.L. que comparteix amb la Fundació els serveis de 
fotocopiadora, sent la despesa total per aquest concepte de 1.740,02. 

D’altra banda, es van llogar tres vehicles, per respondre a les necessitats del projecte 
“És feina, És Barberà”, de la segona convocatòria del Pla de suport a polítiques socials 
municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons el detall: 

Proveïdor
Data 

formalització
Data fi

Total 
mesos

Qüota mes 
(sense IVA)

Qüota mes 
amb IVA 21%

Total mesos 
facturats a 

31.12.14

Serveis 
addicionals 

amb IVA

Total 
despesa 2014

Fraikin Assets S.A.S 03/02/2014 18/07/2014 5,53 762,85 923,05 5,53 598,38 5.668,76
Fraikin Assets S.A.S 03/02/2014 18/07/2014 5,53 626,05 757,52 5,53 1.113,20 5.254,48
Fraikin Assets S.A.S 03/02/2014 18/07/2014 5,53 626,05 757,52 5,53 678,81 4.820,09

2.390,39 15.743,33Total  

Per necessitats dels cursos de formació, s’han llogat tres tipus de bens: 
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-Un aula de l’Institut de la Romànica per fer la formació del curs de FOAP 2013 de 
l’especialitat de química, atesos que aquesta reunia l’homologació necessària per la 
impartició del curs. El cost total és de 4.168,45 euros (3.445,00 sense IVA). 

- Material específics per la impartició del curs de FOAP 2013 de Socorrista aquàtic per 
pràctiques de primers auxilis (maniquies, camilles, collarets, maletes d’emergència, pales 
resucitació....) per import de 1.300 euros (1.074,38 euros sense IVA). 

- Sanitaris. Per la impartició del PFI de auxiliar de vivers i jardins, i l’homologació de l’espai 
corresponent, va caldre llogar temporalment un sanitari per complir amb la normativa. Es 
va fer a l’empresa Poly Klyn per import de 386,60 euros (319,60 euros sense IVA). 

La diferència d’un exercici a l’altre és relevant i depèn de les necessitats dels projectes 
que es desenvolupen cada any. A 2014 la despesa més important va ser el lloguer de 
vehicles pel projecte “Es feina, És Barberà” que va finalitzar al juliol d’aquell any i no 
es va fer a 2015. Tampoc les especialitats dels cursos FOAP (química i socorrista 
aquàtic) per a les quals es va necessitar d’un lloguer.  

 

10. ACTIUS FINANCERS.  

El valor dels actius financers al tancament de l’exercici, per categories, és el següent: 

  Instruments financers c/t Instruments financers c/t 

Concepte Crèdits, derivats i altres Crèdits, derivats i altres 

  31/12/2015 31/12/2014 

Préstecs i partides a cobrar 1.164.758,14 955.141,31 

Total 1.164.758,14 955.141,31 

 
Els préstecs i partides a cobrar a curt termini corresponen als imports pendents de 
cobrament dels usuaris i deutors de les activitats i a altres comptes a cobrar, segons 
següent detall: 

31/12/2015 31/12/2014 

Usuaris i deutors de les activitats 3.625,98 5.153,30
Deutors, entitats del grup, associades i altres parts 
vinculades 0,00 1.254,08

Personal 0,00 0,00

H.P. Deutora per subvencions concedides (*) 1.128.490,44 905.309,99

Altres actius financers 0,00 400,00

Tresoreria 32.641,72 43.023,94

Total 1.164.758,14 955.141,31

(*) Detallat al punt 14. 
No s’han registrat a l’exercici actual, ni tampoc a l’anterior, correccions valoratives als 
actius financers per clients de dubtós cobrament. 
 
Els moviments de l’exercici per les partides “usuaris i deutors de les activitats” i 
“acompte remuneracions” es detallen a continuació: 
 

Concepte Saldo 31.12.14 Augments Disminucions Saldo 31.12.15 

Usuaris, deutors 6.407,38 35.577,88 38.359.28 3.625,98
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Acompte de remuneracions 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 6.407,38 35.577,88 38.359.28 3.625,98

 
Els moviments a l’exercici 2014 van ser els següents:  
 

Concepte Saldo 31.12.13 Augments Disminucions Saldo 31.12.14 

Usuaris, deutors 37.506,42 38.354,45 69.453,49 6.407,38

Acompte de remuneracions 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 37.506,42 38.354,45 69.453,49 6.407,38

 
 

Com a “Altres actius” financers la composició és la següent: 
 
Concepte: Altres actius financers Saldo 31.12.15 Saldo 31.12.14 

Inversions financeres a curt termini 0,00 400,00

 
A 2015, es va recuperar la fiança de 400 euros que consten al saldo de 2014, que s’havia 
pagat a la benzinera “Promotora Santiga,S.L” dins del projecte “És feina, És Barberà”. 
 
 
 
 
11. PASSIUS FINANCERS.  
 
El valor dels passius financers al tancament de l’exercici, per categories, és el 
següent: 
 

  
Instruments 

financers curt 
termini 

Instruments financers 
curt termini Total instruments financers 

a curt termini* 

Concepte 
Derivats i altres Derivats i altres 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Dèbits i partides a pagar 668.619,97 573.455,23 668.619,97 573.455,23

Total 668.619,97 573.455,23 668.619,97 573.455,23

 
 
Els dèbits i partides a pagar a curt termini (venciment a 2015) corresponen al següent 
detall: 

Concepte Import 2015 Import 2014 

Deutes transformables en subvencions c/t 630.559,16 450.339,88

Total altres passius financers (b) 630.559,16 450.339,88

Proveïdors i creditors comercials 18.977,19 105.194,46

Remuneracions pendents de pagament  19.083,62 17.920,89

Total creditors per activitats i altres comptes a pagar 
(d) 

38.060,81 123.115,35

Total passiu corrent (a+b+c+d) 668.619,97 573.455,23
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Segons l’ordre EHA/1037/2010 de 13 d’abril de 2010, totes les subvencions projectes 
s’han de considerar reintegrables. Per això, s’hauran de tractar com a deute 
transformable en subvenció diferenciant entre curt i llarg termini en funció del 
venciment previst de cadascuna. 
 

A 2015, a l’igual que a 2014, no ha hagut que fer cap regularització a llarg termini.  
 

La periodificació a curt termini, que apareix a la partida de deutes transformables en 
subvencions, es detalla amb més exactitud al punt 13. 
 

 
Les despeses financeres procedents de les diferents categories de passius financers 
han estat de 3.077,72 euros en 2015, i de 2.554,69 euros a 2014. 
 
a) Deutes amb entitats del grup i associada a curt termini. 
Veure explicació i detall al punt 19 de la present memòria. 
 
b) Deutes amb entitats de crèdit. 
A desembre de 2015, s’ha renovat la pòlissa de crèdit amb Banc SabadellAtlàntico, 
amb un límit de 150.000 euros i a un tipus d’interès de mercat. Al tancament de 
l’exercici no havia necessitat de disposar de cap import, no obstant si s’ha fet en 
moments puntuals de l’any. Per la qual cosa, no hi ha cap deute amb entitats de crèdit. 
El total d’interessos meritats durant l’any són 692,60 euros. 
 
A desembre de 2014, es va signar una pòlissa de crèdit amb Banc SabadellAtlàntico 
(renovació), amb un límit de 100.000 euros i a un tipus d’interès de mercat. Al 
tancament de l’exercici no havia cap import disposat, i per tant, cap deute amb entitats 
de crèdit. El total d’interessos meritats durant l’any són 1.959,60 euros. 
 
c) Remuneracions pendents de pagament. 
El saldo de 19.083,62 euros a final de l’exercici 2015 correspon a: 
- L’import estimat al tancament per remuneracions als treballadors/res que s’hauran de 
fer efectives en el següent exercici. En concret es tracta de la part meritada a 31 de 
desembre de 2015 de la gratificació extraordinària a satisfer al personal el mes de juny 
de 2016, i l’import és de 13.612,36 euros. 
 

- La quitança de quatre treballadores que van finalitzar a 31 de desembre i que van 
cobrar per taló bancari que no van fer efectiu fins a gener de 2015. L’import global 
d’aquestes liquidacions és de 5.471,26 €. 
 
El saldo durant el 2014, de 17.920,89 euros, correspon a 13.751,74 euros de la part 
meritada al 2014 de la paga extra de juny el 2015, i 4.169,75 euros de la quitança de 
tres treballadors que van finalitzar a 31 de desembre i que van cobrar per taló bancari i 
no van fer efectiu fins a gener de 2015 
 
d) Altres deutes amb les Administracions Públiques. 
El detall es pot veure al punt 14 de la present memòria. 
 
 
12.-ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES 
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a) Detall i participació en Entitats del grup, multigrup i associades 
 
La Fundació ostenta el 100% de les participacions de la societat E.I. BARBERÀ 
INSERTA S.L. (B-65586638), domiciliada al Carrer Torre d'en Gorgs, 40 Barbera del 
Vallès y que té per objecte social la inserció sòcio-laboral adreçada, principalment, a 
ciutadans de Barberà del Vallès en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi 
que estiguin desocupades i que tinguin dificultats importants per inserir-se en el mercat 
de treball ordinari, per tal d’aconseguir-ne la integració social d’aquest. 
 
b) Dades financeres de les Empreses del grup, multigrup i associades 
 

Concepte Moneda Capital Reserves 
Resultat 

d'exercicis 
anteriors 

Resultat 
de 

l'exercici 

Total Fons 
Propis* 

Valor en 
llibres net 

de 
provisió 

Empreses del grup 
  

E.I. BARBERÀ 
INSERTA S.L. 

EUR 36.000,00 79.080,97 8.211,02 4.121,86 127.413,85 36.002,00 

 
 
13.-FONS PROPIS.  
 
Presenta el següent detall a 31 de desembre del 2015: 
 

Concepte  
Saldo 

31/12/2014 Increments Traspassos 
Saldo 

31/12/2015 

Fons dotacionals 381.821,96 0,00 0,00 381.821,96

Romanents 0,00 0,00 0,00 0,00

Excedent de l'exercici 2014 (positiu) -176.567,36 0,00 174.042,95 -2.524,41

Excedent de l'exercici 2015 (positiu) 174.042,95 77.705,92 0,00 77.705,92

Total 379.297,55 77.705,92 174.042,95 457.003,47

 
La dotació fundacional de l’entitat es composa de: 
 
a) Els béns propietat d’Actividades Integradas, S.A., valorats en 54.715,38- euros, 

cedits gratuïtament i amb caràcter permanent en el moment de la constitució de la 
Fundació, i que consten relacionats en document annex a l’escriptura fundacional de 
l’entitat. 

 
b) Els excedents positius dels exercicis 1999 a 2001 per valor de   126.686,67 € 

traspassats al fons fundacional per acord del Patronat de la Fundació de data 3 de 
maig de 2005 i els excedents positius del exercicis 2002 i 2003 per valor de 
107.631,33 € traspassats al fons dotacional per acord del Patronat de la Fundació 
de data 11 desembre del 2007. 

 
c) Part dels excedents positius de l’exercici 2004, per import de 21.194,73 euros, 

traspassats al fons dotacional per acord del Patronat de la Fundació de data 16 de 
desembre de 2009. 
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d) A l’exercici 2010, es traspassa la resta dels excedents positius de l’exercici 2004, 
per import de 70.551,42 euros, segons acord del Patronat del dia 19 de maig de 
2010. 

 
e) Per acord de Patronat de data 13 de desembre de 2010, es va procedir al traspàs 

del excedents positius dels exercicis 2005 i 2006, per un import de 515,48 euros i 
526,95 euros respectivament. 

 
f) Per acord de Patronat de data 14 de desembre de 2011, es va aplicar els excedents 

de l’any 2007, per import de 754,62 euros, de l’any 2008, per import de 1.089,68  
euros i de l’any 2009, per import de 1.074,26 euros, compensar pèrdues atesos que 
el tancament de l’exercici 2011 va ser negatiu. 

 
g) Per acord de Patronat de data 25 de juny de 2012, atesos que l’exercici 2011 es 

tanca amb pèrdues es ratifica l’acord de 14 de desembre de 2011 i els excedents 
dels anys 2007, 2008, 2009 s’apliquen a excedents negatius d’anys anteriors, 
juntament, per acord d’aquest Patronat, amb els de 2010, fent un traspàs final de 
3.493,20 €. 

 
h) A les CCAA de l’exercici 2012 formulades i aprovades es proposa el repartiment del 

benefici, de 32.755,08 euros, per compensar excedents negatius d’anys anteriors. 
 

i) A les CCAA de l’exercici 2013 formulades i aprovades a la sessió de Patronat de 
data 3 de juny de 2014, es proposa el repartiment del benefici de 4.473,11 euros, 
per compensar excedents negatius d’anys anteriors. 

 
j) A les CCAA de l’exercici 2014 formulades i aprovades a la sessió de Patronat de 

data 19 de març 3 de 2016, es proposa el repartiment del benefici de 174.042,95 
euros, per compensar excedents negatius d’anys anteriors. 

 
Els moviments corresponents a l’exercici 2014 van ser els següents: 
 

Concepte  
Saldo 

31/12/2013 Increments Traspassos 
Saldo 

31/12/2014 

Fons dotacionals 381.821,96 0,00 0,00 381.821,96

Romanents 0,00 0,00 0,00 0,00

Excedent de l'exercici 2013 (positiu) -181.040,47 0,00 4.473,11 -176.567,36

Excedent de l'exercici 2014 (positiu) 4.473,11 174.042,95 0,00 174.042,95

Total 205.254,60 174.042,95 4.473,11 379.297,55

14- DEUTES TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS. 
 
Les subvencions, donacions i llegats rebuts a l’exercici 2015 responen al següent 
detall, tenim em compte EHA/1037/2010 de 13 d’abril de 2010, totes les subvencions 
projectes s’han de considerar reintegrables: 

Tipus d'ajut 
/subvenció 

Entitat qui atorga Convocatòria/ finalitat Import total 
Import 

corresponent a 
l'any 2015 

Import restant: 
deute 

convertible en 
subvencions 

per l'any 2016 ó 
+ 
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Subvenció a l'activitat 

Generalitat de 
Catalunya - 
Dep.d'Empresa i 
Ocupació 

EMO/374/2014. de 3 desembre, per la concessió 
de subvencions destinades al finançament del 
Programa Integral de foment de l'emprenedoria 
emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn, 
modificada per l'Ordre EMO/75/2015, de 7 
d'abril.per l'any 2015 

48.125,00 48.125,00 -

Subvenció a l'activitat 

Generalitat de 
Catalunya - 
Dep.d'Empresa i 
Ocupació 

Ordre EMO/200/2015, de 2 de juliol, per a la 
concessió de subvencions per a la realització del 
programa de mesures actives d'inserció per a 
persones destinatàries de la RMI, per l'any 2015 

26.906,17 3.843,73 23.062,44

Subvenció a l'activitat 

Generalitat de 
Catalunya - Servei 
d'Ocupació de 
Catalunya (FSE) 

Ordre EMO/204/2015, de 23 juny, per la 
concessió de subvencions per a la realització del 
Programa mixt de Formació i Treball a dreçat a 
persones aturades…,convocatòria 2015 

89.790,60 20.497,65 69.292,95

Subvenció a l'activitat 

Generalitat de 
Catalunya - Servei 
d'Ocupació de 
Catalunya (FSE) 

EMO/244/2015, de 29 de juliol, per la concessió 
de subvencions del Programa Treball i Formació 
adreçats a persones en situació d'atur 
beneficiàries de la RMI 2015 

56.346,18 611,31 55.734,87

Subvenció a l'activitat 

Generalitat de 
Catalunya - Servei 
d'Ocupació de 
Catalunya (FSE) 

Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost, per a la 
concessió de subvencions per a la realització del 
Programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per 
l'ocupació", convocatòria 2015  

90.800,00 327,96 90.472,04

Subvenció a l'activitat 

Generalitat de 
Catalunya - Servei 
d'Ocupació de 
Catalunya (FSE) 

Ordre EMO/260/2015, de 17 d'agost, per 
concessió de subvencions per realitzar accions 
de formació d'oferta adreçades prioritàriament a 
persones treballadores en situació d'atur, per a 
l'any 2015 

127.138,50 615,78 126.522,72

Subvenció a l'activitat 

Generalitat de 
Catalunya - Servei 
d'Ocupació de 
Catalunya (FSE) 

Ordre EMO/299/2015, de 21 de setembre, per a 
la concessió de subvencions per a la realització 
d'accions d'intermediació laboral per a la inserció 
en el mercat de treball de persones aturades, en 
col·laboració amb Agències de col·locació 

112.699,80 163,98 112.535,82

Subvenció a l'activitat 

Generalitat de 
Catalunya - 
Departament 
d'Ensenyament 

ORDRE ENS/331/2015, de 28 d'octubre, 
modificada per l'Ordre ENS8/349/2015 de 19 de 
novembre,  per la qual s’obre la convocatòria 
pública per a la concessió de subvencions a 
centres educatius i establiments per al 
desenvolupament de programes de formació i 
inserció per al curs 2015-2016 

35.618,00 7.149,63 28.468,37

Subvenció a l'activitat 

Generalitat de 
Catalunya - 
Dep.d'Empresa i 
Ocupació 

Ordre EMO/319/2015, de 14 d'octubre, per la 
concessió de subvencions per al finançament de 
programes integrals, convocatòria 2015 

89.876,00 259,06 89.616,94

1. Subtotal Generalitat de Catalunya 677.300,25 81.594,10 595.706,15

Subvenció a l'activitat 
Diputació de 
Barcelona 

Projecte formació a mida per a adaptar-se a les 
necessitats de les empreses dins el Pla "Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015  (Atorgat a 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès i traspassat 
segons acord de JGL) 

23.400,00 23.400,00 -

Subvenció a l'activitat 
Diputació de 
Barcelona  

Ajuts en el marc del règim regulador del Catàleg 
de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de 
Governs locals 2012-2015" i del catàleg sectorial 
"Recull d'activitats pels Serveis Locals 
d'Ocupació: Persones i empreses" de l'àmbit de 
concertació de garantia de la prestació de serveis 
públics locals  (Atorgat a l'Ajuntament de Barberà 
del Vallès i traspassat segons acord de JGL) 

5.985,00 5.985,00 -

Subvenció a l'activitat 
Diputació de 
Barcelona  

Ajuts en el marc del Pla "Xarxa de Governs locals 
2012-2015", convocatòria 2015. (Atorgat a 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès i traspassat 
segons acord de JGL) 

104.238,00 101.425,50 2.812,50

Subvenció a l'activitat 
Diputació de 
Barcelona  

XGL:Sessions d'acompanyament per a persones 
emprenedores i sessions informatives sobre 
temes d'actualitat 

975,00 975,00 -

Subvenció a l'activitat 
Diputació de 
Barcelona  

Projectes de col·laboració amb els municipis per 
a retornar al sistema educatiu als joves que no 
graduen l'ESO 2015-2016 

15.000,00 6.165,00 8.835,00

Subvenció a l'activitat 
Diputació de 
Barcelona 

Programa complementari de foment de 
l'Ocupació Local. En el marc del pla "Xarxa 
Governs Local finançament Plans Locals 
d'Ocupació 

478.244,85 478.244,85 -

Subvenció a l'activitat 
Diputació de 
Barcelona  

Convocatòria subvencions de referència projecte 
Ocupació a la industria local, Foment de 
l'Ocupació a la industria dels sector químic 
farmacèutic i afins 

30.712,50 15.356,35 15.356,15

Subvenció a l'activitat 
Diputació de 
Barcelona  

Convocatòria subvencions de referència projecte 
Ocupació a la industria local MetallVallès 

15.698,71 7.849,35 7.849,36
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2. Subtotal Diputació de Barcelona 674.254,06 639.401,05 34.853,01

--- 
Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) 

No hi ha hagut ajuts atorgats a 2015 - - -

3. Subtotal Àrea Metropolitana de Barcelona - - -

Subvenció a l'activitat 
Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

Aportació municipal 467.908,68 467.908,68 -

4. Subtotal Ajuntament de Barberà del Vallès 467.908,68 467.908,68 -
A/ TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES 2015 (1+2+3+4) TRASPASSADES AL RTAT DE 
L'EXERCICI 

1.819.462,99 1.188.903,83 630.559,16

Subvencions a 
l'activitat anys 

anteriors  
Entitat qui atorga Convocatòria/ finalitat 

Import total 
atorgat any/s 

anterior/s

Import 
corresponent a 

l'any 2015 

Import restant: 
deute 

convertible en 
subv. per l'any 

2016 ó +

Traspàs subv.del 
passiu no corrent  

Generalitat de CAT – 
SOC-FSE 

Ordre EMO/270/2013, de 28 d'octubre, que 
modifica Ordre EMO/293/2012, de 25 de 
setembre, per a la concessió de subvencions per 
la la realització del Programa d'experiència 
professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya 
"Joves per l'ocupació", conv.2013 

34.300,00 8.467,22 -

Traspàs subv.del 
passiu no corrent  

Generalitat de CAT – 
SOC 

Ordre EMO/221/2014, de 21 juliol, per la 
concessió de subvencions per a la realització del 
Programa mixt de Formació i Treball a dreçat a 
persones aturades…,convocatòria 2014 

88.350,00 61.427,12 -

Traspàs subv.del 
passiu no corrent  

Generalitat de CAT – 
SOC 

Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, per a la 
concessió de subvencions per la la realització del 
Programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per 
l'ocupació", convocatòria 2014 

88.350,00 87.764,61 -

Traspàs subv.del 
passiu no corrent  

Generalitat de CAT – 
SOC 

Ordre EMO/0314/2014, de 20 d'octubre, 
modificada per l'EMO 324/2014 de 5 de 
novembre,per concessió de subvencions per 
realitzar accions de formació d'oferta adreçades 
prioritàriament a persones treballadores en 
situació d'atur, per a l'any 2014 (FOAP) 

28.116,00 26.960,55 -

Traspàs subv.del 
passiu no corrent  

Generalitat de CAT – 
Dep.d'Empresa i 
Ocupació 

Ordre EMO/220/2014, de 10 de juliol, modificada 
per l'EMO 232/2014, de 28 de juliol, per a la 
concessió de subvencions per a la realització del 
programa de mesures actives d'inserció per a 
persones destinatàries de la RMI 

14.661,23 9.883,98 -

Traspàs subv.del 
passiu no corrent  

Generalitat de CAT – 
SOC-FSE 

Ordre EMO/227/2014, de 25 juliol, per a la 
concessió de subvencions per a la realització 
d'accions d'intermediació laboral per a la inserció 
en el mercat de treball de persones aturades, en 
col·laboració amb Agències de col·locació 

22.260,00 12.720,00 -

Traspàs subv.del 
passiu no corrent  

Generalitat de CAT-
Ensenyam. 

ORDRE ENS/333/2014, de 10 de novembre, per 
la qual s’obre la convocatòria pública per a la 
concessió de subvencions a centres educatius i 
establiments per al desenvolupament de 
programes de formació i inserció per al curs 
2014-2015 

35.618,00 26.713,50 -

Traspàs subv.del 
passiu no corrent  

Diputació de 
Barcelona  

Realització d'un informe de mesura de la 
dinàmica de les economies locals a través de 
l'anàlisi Shift-Share  (Atorgat a l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès i traspassat segons acord de 
JGL) 

3.000,00 1.436,18 -

Traspàs subv.del 
passiu no corrent  

Diputació de 
Barcelona  

Ajuts en el marc del Pla "Xarxa de Governs locals 
2012-2015", convocatòria 2013 

9.024,00 6.016,00 -

Traspàs subv.del 
passiu no corrent  

Diputació de 
Barcelona  

Suport al finançament de plans d'ocupació del 
programa complementari de suport a l''economia 
productiva local  

137.824,95 13.592,30 -

Traspàs subv.del 
passiu no corrent  

Diputació de 
Barcelona  

Projectes de col·laboració amb els municipis per 
a retornar al sistema educatiu als joves que no 
graduen l'ESO 

15.000,00 11.679,38 -

Traspàs subv.del 
passiu no corrent  

Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) 

Plà Metropolità de Suport a les Polítiques Socials 
Municipals 2012-2015, per al projecte 
"Dinamització social per l'ocupació" (Atorgat a 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès i traspassat 
segons acord de JGL) 

83.003,04 52.003,04 -

Traspàs subv.del 
passiu no corrent  

Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

Aportació municipal per a Plans d'ocupació 
antixoc 2014 

60.400,00 60.400,00 -
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Traspàs subv.del 
passiu no corrent  

Ajuntament BdV 
Aportació municipal per a Plans d'ocupació 
antixoc 2014 

71.072,00 71.072,00 -

B/ TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES ANYS ANTERIORS TRASPASSADES AL RTAT DE 
L'EXERCICI 

450.135,88 -

  
Generalitat de CAT – 
SOC-FSE 

Regularitzacions subvencions convocatòria 2014 
Agències de col·locació  

- 4.640,66 

  
Generalitat de CAT –
SOC-FSE 

Regularització FOAP 2014 
-

1.874,40 

  
Generalitat de CAT – 
SOC-FSE 

Regularització programa  "Joves per l'ocupació", 
convocatòria 2014 

- 3.233,10 

  
Generalitat de CAT-
Ensenyam. 

Regularització subvenció PQPI 2014-2015 -  6.136,53 

  
Generalitat de CAT – 
SOC-FSE 

Provisió FOAP 2012 -2.328,42 

  
Generalitat de CAT 

Provisió PQPI 2013- Auxiliar de reparació i 
manteniment de vehicles lleugers 

-7.085,54 

  
Generalitat de CAT 

Provisió PQPI 2013- Auxiliar en fontaneria, 
calefacció i climatització 

- 6.711,60 

  
Generalitat de CAT- 
Empresa i Ocupació 

Provisió Catalunya Empren 2013 -17.061,14 

  
A 

Regularització subvenció "Es feina, és Barberà" 
2na convocatòria 

-1.343,67 

  
AMB 

Regularització subvenció projecte Dinamització 
social per l'Ocupació 2014-2015 

- 1.171,67 

  
AMB 

Regularització subvenció projecte 6+6: Sumant 
esforços Empresa i Societat 

- 283,43 

  
COPEVO 

Romanent subvenció Pla Actuació 2010-2011, 
s'amplia als socis que van justificar correctament 

3.563,72 

  Ajuntament de BdV Regularitzacions aportació municipal 2015 - 5,00 
C/ Regularitzacions subvencions d'exercicis anteriors realitzades a 2015 -48.311,44 -
A+B+C: TOTAL INGRESSOS PER SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS 1.819.462,99 1.590.728,27 630.559,16

 

Per a 2015, a l’igual que per a 2014, no existeixen ingressos per convenis de 
col·laboració amb patrocinadors o col·laboradors. 

Si fem la comparativa amb l’exercici anterior el global respon al següent detall: 

Saldo a 31.12.15 Saldo a 31.12.14

Total subvencions imputades al resultat de l'exercici 1.590.728,27 1.447.402,02 

Total ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 0,00 0,00 

Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 

Total  1.590.728,27 1.447.402,02 
 

 

 

Saldo a 31.12.15 Saldo a 31.12.14

Deute convertible en subvenció per l'any n+1 630.559,16 450.135,88

Deute convertible en ingrés per col·laboracions per l'any n+1 0,00 0,00

Total  630.559,16 450.135,88
 

De les subvencions rebudes a l’exercici 2015, s’han justificat tècnicament i econòmica 
davant l’organisme atorgant, durant el propi exercici 2015 i a 2016, restant pendent a 
data d’avui justificacions on la data de presentació és posterior a la d’aquest informe. 
L’entitat no té constància de cap irregularitat de les justificacions presentades, estant 
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algunes pendents de revisió dels tècnics dels ens corresponents, realitzant auditories 
pels atorgaments concrets de la Generalitat de Catalunya superiors a 60.000 euros, 
per garantir la màxima transparència.  

D’aquells programes ja justificats i on s’han detectat baixes d’alumnes, o baixes 
laborals en programes d’ocupació, o altre tipus d’incidència que comportin minoració 
de la subvenció inicial, s’ha regularitzat comptablement la renúncia o possible 
revocació. 

A l’apartat del Compte de Pèrdues i guanys de “subvencions, donacions i llegats 
traspassats al resultat” s’inclou les subvencions rebudes com a bonificació a la 
formació professional a l’ocupació, per import de 846,60 euros, realitzades mitjançant 
la “Fundación Tripartita para la formación en el empleo”. A l’any 2014 l’import registrat 
va ser per 3.043,90 euros.  
 
A 2015, a l’igual que a 2014, no s’ha registrat cap donació.  
  
Tots els ingressos rebuts s’han emprat per fer front als costos de tots el projectes que 
es porten a terme a la Fundació, tant per aquelles despeses directes com per les 
d’estructura necessàries pel funcionament. 

La Entitat ha complert i continua complint amb les condicions que porta aparellades la 

concessió de les subvencions assenyalades anteriorment.  

 

15. SITUACIÓ FISCAL.  

Tal i com es menciona en el punt f de la nota 4, la Fundació, en tant que entitat sense 
afany de lucre, és una entitat subjecta a l’Impost sobre Societats i sotmesa al règim 
especial previst a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les Entitats 
Sense Afany de Lucre i dels Incentius Fiscals al Mecenatge, resultant exempta del 
pagament del impost.  

Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d’impostos no poden 
considerar-se definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals 
o ha transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. 
 
A 31 de desembre de 2015 la Fundació té oberts a inspecció per les autoritats fiscals 
els exercicis 2011 a 2015 per tots els impostos que li són d'aplicació. La Direcció de la 
Fundació estima que no existeixen contingències d’imports significatius que poguessin 
derivar-se de la revisió dels anys no prescrits. 
La Fundació té una situació creditora i deutora davant Administracions Públiques. 
  
El saldo a 31 de desembre de 2015 de les Administracions públiques deutores per 
subvenció, detallades per organismes, és el següent: 
 

Organisme Import 2015 Import 2014 

Generalitat de Catalunya 841.456,32 349.666,41

Consell Comarcal del Vallès Occidental 0,00 0,00

Consorci per l’Ocupació del Vallès Occidental (COPEVO) 0,00 74.380,63

Diputació de Barcelona 272.706,22 254.790,97
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Ajuntament Barberà del Vallès 0,00 71.072,00

Àrea Metropolitana de Barcelona 14.327,90 155.400,00

TOTAL 1.128.490,44 905.309,99

 
La totalitat del saldo Diputació de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona, són de 
subvencions, a l’àmbit de polítiques actives, de titularitat de l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès, que segons acord de Junta de Govern ha fet els traspassos de gestió, 
execució i dotació econòmica a la Fundació.  
 
El moviment de l’exercici de la partida d’altres crèdits amb les AAPP es detalla a 
continuació: 
 

Concepte 
Saldo 

31.12.14 
Augments Disminucions 

Saldo 
31.12.15 

H.P. deutora per 
subvencions concedides 

905.309,99 1.880.577,28 1.657.396,83 1.128.490,44

Total 905.309,99 1.880.577,28 1.657.396,83 1.128.490,44

 
 
 
 
El moviment per 2014 va ser el següent: 
 

Concepte 
Saldo 

31.12.13 
Augments Disminucions 

Saldo 
31.12.14 

H.P. deutora per 
subvencions concedides 

839.137,46 1.549.882,82 1.483.710,29 905.309,99

Total 839.137,46 1.549.882,82 1.483.710,29 905.309,99

 
D’altra banda els deutes de la Fundació amb les Administracions Públiques, responen 
al següent detall al tancament de l’exercici: 
 
Concepte Import 2015 Import 2014 
- Hisenda Pública creditora per IVA desembre  0,00 157,72 
- Hisenda Pública creditora per IRPF desembre  25.017,78 28.737,33 
- Quotes Seguretat Social desembre  19.396,13 24.823,41 
Total altres deutes amb les Administracions 
Públiques 

44.413,91 53.718,46 

 
La totalitat d’aquests imports han estat liquidats durant el mes de gener de 2016. 
 
 
16.-INGRESSOS I DESPESES. 

16.1.- Despeses de funcionament de l’òrgan de govern. 
 
No s’han produït en el present exercici despeses derivades del funcionament de 
l’òrgan de govern de l’entitat, ex cepte aquelles que es detallen a la nota 19. 
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16.2.- Ajuts concedits i altres despeses. 

A l’exercici 2015, des de l’entitat s’han gestionat ajuts per import de 11.544,00 euros, 
destinats íntegrament al programa Joves per l’Ocupacio,expedient JPO-64-2014, 
subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.  

En total s’han donat ajuts a 20 joves, d’una banda en concepte d’incentius per 
l’aprofitament i assistència a la formació professionalitzadora i que han suposat un 
total de 11.100 euros; i d’altra, en concepte d’ajut de transport per al desplaçament a 
l’empresa on realitzaven les pràctiques per un import de 444,00 euros. 

El saldo final de la partida d’ajuts a 2015 és de 11.260,57 euros, perquè de la 
subvenció de 2014 del projecte 6+6, una de les empreses beneficiàries “El Tamboret, 
SCCL” va renunciar a 283,43 euros de l’ajut inicialment atorgat de 6.778,20 euros, 
perquè no van poder justificar la totalitat de la despesa compromesa. 

A l’exercici 2014, es va donar ajuts per un total de 85.928,96 euros. Aquests van ser 
integrament subvencionats a 3 programes: a 20 joves del Programa Joves per 
l’ocupació de la convocatòria 2013 (10.950 euros), a 4 alumnes de FOAP en concepte 
de beques de transport (102 euros), i a les 6 empreses beneficiàries del Projecte 6+6 
“sumant esforços, empresa i societat”  (74.876,96 euros). No obstant, el saldo final de 
la partida a aquest exercici, és de 83.448,96 euros, donat que el guanyador del premi 
al Millor Projecte Empresarial del “9é Concurs d’Iniciatives Empresarials” de l’any 
2011, no es va constituir com a empresa (requisit de les bases), i es va procedir a 
regularitzar-ho per import de 2.500 euros. 
 
 
El detall d’aquesta partida és el següent: 
 

Concepte Import 2015 Import 2014

Incentius per a la formació- Joves per l'Ocupació 11.100,00 10.950,00

Ajut de transport- Joves per l'Ocupació 0,00 0,00

Ajust de transport- FOAP 444,00 102,00

Subvenció projecte 6+6 0,00 74.876,96

Total atorgaments d'ajuts 11.544,00 85.928,96

Reintegrament ajuts atorgats 283,43 -2.500,00

Total partida d'ajuts  11.260,57 83.428,96

 
 
 
 
16.3.- Aprovisionaments. 
Presenta la següent composició al tancament de l’exercici: 
 

Concepte Import 2015 Import  2014 
Compres de mercaderies  1.606,14 24.079,97
Compres d'altres aprovisionaments 20.871,67 37.618,29
Total aprovisionaments 22.477,81 61.698,26
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Aquestes partides van directament relacionades amb el tipus de programes que es 
porten a terme, si requereixen més o menys materials. Malgrat haver-hi més ingressos 
per a subvencions, la despesa ha sigut menor, donat que les actuacions portades a 
terme han sigut més orientades a la contractació, com es pot comprovar al següent 
apartat de despeses de personal. A més, amb la contenció de despesa i aprofitament 
de recursos com a directriu, s’ha aconseguit un estalvi important. 
 
 
16.4.- Despeses de personal. 
El detall corresponent a l'exercici 2015 es composa de les següents partides: 
 

    Concepte Import 2015 Import  2014 

Sous i salaris 994.429,38 696.746,44

Indemnitzacions 19.451,52 13.553,62

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 316.527,49 218.242,48

Formació del personal i beques usuaris 6.168,42 8.310,37

Excés de provisions 0,00 -1.017,12

Total despeses de personal 1336.576,81 935.835,79
  
S’ha incrementat la despesa bàsicament degut als programes de plans d’ocupació 
portats a terme que han comportat més contractació al incrementar els imports de les 
subvencions rebudes per aquest projectes. 
 
La provisió s’explica amb més detall a l’apartat 16. 
 
 
16.5.- Altres despeses d’explotació. 
El detall d’aquest epígraf  a 31 de desembre de 2015 es composa de les següents 
partides: 
 

Concepte Import 2015 Import 2014 

Serveis exteriors 170.585,26 294.585,02

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per 
operacions de les activitats 

0,00 0,00

Tributs 236,90 212,04

TOTAL ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ 170.822,16 294.797,06

 
El desglossament dels serveis exteriors és el següent: 

Concepte Import 2015 Import 2014 

Arrendaments i cànons 2.067,34 23.338,40

Reparacions i conservació 6.719,80 8.789,90

Serveis professionals independents 147.371,45 247.765,49

Transports 0,00 0,00

Primes d'assegurances 4.934,61 4.756,30

Serveis bancaris 2.390,17 1.992,16
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Publicitat, propaganda i relacions públiques 0,00 922,68

Subministraments 0,00 0,00

Altres serveis 7.101.89 7.020,09

Total Serveis Exteriors 170.585,26 294.585,02
 
 
Com s’ha mencionat anteriorment, el caire de la despesa va estretament relacionada 
amb el tipus de programes que s’implementen i les necessitats d’aquests. Les 
diferències més significatives, resten a: 
 
- Arrendaments i cànons, ja explicat a l’apartat 9. 
- Serveis professionals independents. La major part d’aquesta partida pertany a les 
minutes de professorat que realitzen formació, i la diferència més important es desprèn 
de programes com a FOAP, que per a 2015 es va portar a terme 1 curs sent el cost de 
docents externs de 13.927 euros i a 2014 van ser 4 amb un cost de docents externs de 
71.799,51 euros; o PFI, que per a 2015 va ser només una especialitat amb un cost de 
docents externs de 16.200 euros i a 2014 van ser 2 amb un de docents externs de 
46.839,51 euros. 
 
Respecte a les altres partides s’han mantingut relativament estables, puntualitzant que 
la despesa de serveis bancaris s’ha incrementat degut bàsicament degut a la comissió 
d’apertura de la renovació de la pòlissa de crèdit que és un percentatge del capital 
atorgat que ha passat de 100.000 en 2014 a 150.000 a 2015. 
 
No existeixen despeses de subministraments atesos que l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès es fa càrrec d’aquestes despeses que genera la instal·lació de la Torre d’En 
Gorgs.  
 
 
16.6.- Pèrdues, deteriorament i variació de les provisions de les activitats.  
 
En 2015, a l’igual que a 2014, no ha hagut cap motivació per realitzar una provisió per 
clients de dubtós cobrament, ni per realitzar cap altra provisió de l’activitat.  
 
16.7.- Ingressos per les activitats. 
 
Els ingressos per les activitats de l’exercici 2015 corresponen al següent detall: 
 
 
 

Concepte Import 2015 Import 2014 

Ingressos  per prestacions de serveis 34.608,20 36.224,77

Ingressos de patrocinadors i col·laboradors 0,00 0,00

Subvencions oficials a les activitats 1.590.728,27 1.447.402,02

Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00

Total  1.625.336,47 1.483.626,79
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16.8.- Altres resultats. 
 
Al tancament de l’exercici 2015 no s’ha comptabilitzat un cap concepte en aquesta 
partida. 
 
A l’exercici 2014 es va comptabilitzar un ingrés excepcional de 729,09 euros, 
corresponents a uns interessos previstos pagar en 2014, com a factura pendent de 
rebre, i que finalment no es van arribar a facturar. La regularització d’aquest import es 
considera com a un ingrés extraordinari. 
 
 
17.- PROVISIONS I CONTINGÈNCIES  
 
Per l’any 2015 s’han realitzat tres tipus de provisions per import total de 49.191,52 
euros que corresponent al següent detall: 
- Per indemnitzacions de finalització de contracte, un import de 478,13 euros. 

Correspon a la indemnització legal per fi de contracte d’obra i servei (12 dies per 
any treballat)  meritada a 2015 i que es pagarà a la finalització de contracte de 2016 
del personal contractat al mes de novembre per al projecte de Treball i Formació (10 
persones). 

 
- En concepte de retorn de la part restant de la paga extra de desembre de 2012 

que no es va abonar als treballadors en virtut del RDL 20/2012 de 13 de juliol, per 
import de 15.526,69 euros. Es tenia coneixement a desembre de 2015 d’aquesta 
obligació i a l’immediat Patronat de la Fundació, a data 18/02/2016, ja es va aprovar 
el retorn, al punt 5é el que va restar redactat de la següent forma: 

 
“Primer.-Restar assabentats de l’acord adoptat pel ple de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès en sessió de data 22 de desembre de 2015, del qual se’n ha donat trasllat a 
aquesta fundació perquè en tingui coneixement. 
Per mitjà d’aquell acord es disposà l’abonament, a aquelles persones empleades 
municipals que acreditin el dret, d’una retribució de caràcter extraordinari per un import 
equivalent a les quantitats encara no recuperades dels imports efectivament deixats de 
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària corresponent 
al mes de desembre de 2012 per aplicació del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de 
juliol, de Mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat. 
 
Segon.-Abonar, per una sola vegada, una retribució de caràcter extraordinari per un 
import equivalent a les quantitats encara no recuperades dels imports efectivament 
deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària 
corresponent al mes de desembre de 2012, per aplicació de l’esmentat Reial Decret-
Llei 20/2012, de conformitat amb la previsió continguda a la Disposició Addicional 
Dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'any 2016 relativa a la possibilitat de la recuperació de la paga extraordinària del mes 
de desembre de 2012, a les persones que tinguin o hagin tingut relació laboral amb 
aquesta entitat i que acreditin el dret”. 

 
La devolució  s’ha realitzat íntegrament a 2016 per la quantitat provisionada abans de la 
data d’aquest informe. 
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- En concepte de reintegrament de subvencions, per import de 33.186,20 euros. 
S’ha fet una provisió d’aquells programes on ha hagut una comunicació prèvia però 
no oficial per part dels tècnics de les administracions que porten a terme la revisió 
de la justificació, que es procediria a realitzar expedient de revocació. Els 
programes són: 

a. PQPI 2013, del perfil de’Auxiliar en fontaneria, calefacció i climatització. Degut 
a que no van finalitzar la totalitat d’alumnes subvencionables (de 15 a 13) 
proposen revocació de 6.711,60 euros. Va arribar comunicació oficial abans de 
la data d’aquest informe. 

b. PQPI 2013, del perfil d’Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers. 
Degut a que no van finalitzar la totalitat d’alumnes subvencionables (de 15 a 13) 
proposen revocació de 7.085,54 euros. Va arribar comunicació oficial abans de 
la data d’aquest informe. 

c. FOAP 2012. Degut a la diferència entre alumnes subvencionables (290) i els 
finals (279) fan proposta de revocació a 5.448,67 euros. Com ja s’havia fet una 
regularització anterior aminorant l’import final, la provisió s’ha realitzat per 
2.328,42 euros. Va arribar comunicació oficial abans de la data d’aquest 
informe. 

d. Programa Catalunya Empren convocatòria 2013. Es fa una provisió de 
17.061,14 euros perquè no accepten l’elegibilitat de la totalitat de les despeses, 
i fan minoració en funció dels resultats finals. Està pendent d’arribar la 
comunicació oficial de revocació a data d’aquest informe. 

 
L’import total de les provisions comptabilitzades a 2014 va ser de  493,04 euros, en 
concepte de indemnització de finalització de contracte. S’ha fet una provisió de la 
indemnització legal per fi de contracte d’obra i servei (11 dies per any treballat)  del 
tècnic contractat pel programa Joves per l’ocupació. 
 
 
L’anàlisi del moviment de la partida de provisions es el següent: 
 

Provisions a c/t Saldo 31/12/15 Saldo 31/12/14

Provisions per altres responsabilitats 49.191,52 493,04

Per reintegrament de subvencions 33.186,20 0,00

Per retorn pagues extres desembre'12 15.526,69 0,00

Per indemnitzacions legals fi contracte 478,13 493,04

Provisions per clients de dubtós cobrament 0,00 0,00

Total provisions a c/t 49.191,52 493,04
 
 
18.-APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS 
ESTATUTÀRIES. 
 
Els béns i drets que formen part de la dotació fundacional, es troben inclosos en la 
partida d’immobilitzacions materials en l’Actiu del Balanç de Situació. 
 
En l’exercici 2015, s’ha acomplert amb l’article 333-2 de la Llei 4/2009, del 24 d’abril, 
que estableix que les fundacions han d’aplicar almenys el 70% de les rendes i dels 
altres ingressos nets anuals que obtenen al compliment de les finalitats fundacionals, i 
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la resta s’ha d’aplicar al compliment diferit d’aquestes finalitats o a l’increment dels 
fons propis de la fundació de les finalitats o bé incrementar-ne la dotació, d’acord amb 
el que es detalla en el quadre següent: 
 

Concepte Import 2015 Import 2014 

+ Ingressos per les activitats 1.590.728,27 1.483.626,79
+ Subvencions, donacions i llegats traspassats al 
resultat 846,60 3.043,90

+ Excès de provisions 0,00 69.631,85

+ Altres ingressos 0,00 729,09

Total ingressos exercici 1.591.574,87 1.557.031,63

Total despeses exercici 1.513.868,95 1.382.988,68

Resultat de l'exercici 77.705,92 174.042,95

Percentatge aplicat a finalitats fundacionals 100% 100%
 
 
L’aplicació d’almenys el 70% dels ingressos al compliment de les finalitats 
fundacionals s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici 
del següent al de l’acreditació comptable. En les notes 3 i 10 es detallen l’aplicació 
realitzada en l’exercici d’excedents d’anys anteriors i la situació actual dels excedents. 
 
 
19.-FETS POSTERIORS AL TANCAMENT. 
 
No s’han produït fets posteriors al tancament de l’exercici 2015 dignes de menció que 
puguin tenir un impacte significatiu en els presents comptes anuals. 
 
 

20.-OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES.  

Durant l'exercici 2015 s'han acreditat despeses pels conceptes de dietes i 
desplaçaments dels membres del patronat per un import total de 459,00 euros, mentre 
que per 2014 van ser de 576,00 euros.  
 
L’import dels sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe meritades en l’exercici 
pel personal d’alta direcció ascendeix a 47.176,53 euros, mentre que per al 2014 es 
van meritar sous i salaris per import de 48.914,45 euros. Aquesta diferència es deguda 
a que 2014 es va fer el retorn de la part meritada de la paga extra de desembre de 
2012 fins a l’entrada en vigor del RDL 20/2012 de 13 de juliol. 
Com a parts vinculades es consideren: 
 
-        Ajuntament de Barberà del Vallès. D’acord als estatuts de la Fundació (art. 7.3) 

aquesta té consideració de mitjà propi i servei tècnic d’aquest Ajuntament. A 
més, el patrons són nomenats pel Ple d’aquest ens (art. 13), sent el/la 
president/a qui ostenti l’Alcaldia, i la vicepresidencia un regidor/a. 

-        Actividades integradas, SA. Com s’explica al punt 1 de la memòria va ser 
l’empresa fundadora, i és una empresa municipal que consolida pressupost amb 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès. 



 

39 
 

-        E.I. Barberà Inserta, S.L.. Com s’explica a l’apartat 12 la Fundació ostenta el 
100% de les participacions de la societat. 

-         Serveis i Aigües de Barberà Empresa Municipal, S.A. (SABEMSA).  És una 
empresa municipal que consolida pressupost amb l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès. 

       
En totes 4 empreses, coincideixen als seus òrgans de decisió persones que son 
membres del Patronat d’aquesta Fundació. 
 
 
Al tancament de l’exercici 2015 no hi ha saldo pendent amb Actividades Integradas, SA 
(AISA), SABEMSA i E.I. Barberà Inserta S.L., no havent-s’hi produït cap prestació de 
serveis remunerats a  2015. Per a 2014, el saldo a final de l’exercici de les tres empreses 
era de 269,34 euros, 459,12 euros i 1.254,08 euros respectivament. 
 
A 2015, així com a 2014, no ha hagut cap contracte de crèdit a curt termini o conveni de 
col·laboració amb les entitats vinculades. 
 
La composició del saldo a final de l’exercici correspon al següent detall: 
 
 

Saldo a 31.12.15 Saldo a 31.12.14 

Saldo deutor 0,00 932,46

Rescabalament de Patronat de Desembre (talons 
lliurats i no cobrats fins gener) 

0,00 204,00

Actividades Integradas, SA (AISA) 0,00 269,34

SABEMSA  0,00 459,12

Saldo creditor 0,00 1.254,08

E.I. Barberà Inserta, SL com a creditor 0,00 1.254,08
 

 

Amb l’Ajuntament de Barberà del Vallès no s’ha registrat cap operació, només els 
traspassos  de subvencions que es registren a l’apartat 13, sent el saldo el que consta a 
l’apartat 14.  A 2014 la situació va ser la mateixa, sent el volum d’aportacions realitzades 
de 478.980,68 euros. 

 

21.- ALTRA INFORMACIÓ.  

21.1.- Plantilla de personal. 
La plantilla mitja durant 2015 ha estat de 49,71 persones, ajustada segons temps de 
contracte i jornada realitzada (un valor 1= una persona 12 mesos a jornada completa).  
El desglossament per gènere és de  20,93 dones, i 28,78 homes.  
 
A 2014 la plantilla seguint el mateix criteri va ser de 31,92 persones. 
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El número total de persones que han tingut contracte en vigor durant 2015, és de 114, 
de les quals 43 són dones i 71 homes. 
 
El nombre de persones ocupades a 31 de desembre de 2015 és de 31, distribuït per 
categories i desglossat per sexes, és el següent:  
 

Exercici 2015 Exercici 2014 

Categoria Total Homes  Dones Total Homes  Dones 

Gerent 1 0 1 1 0 1 

Responsable d'àrea 7 2 5 7 2 5 

Tècnic/a 3 3 0 4 4 0 

Administratiu 3 0 3 4 0 4 

Aux. administratiu/va 0 0 0 0 0 0 

Oficial oficis (paletes, jardineria…) 0 0 0 6 6 0 

Peó oficis (paletes, jardineria…) 15 12 3 11 2 9 

Netejador/a 2 0 2 0 0 0 

TOTAL 31 17 14 33 14 19 

 
 
 
21.2.- Honoraris dels auditors de comptes 
Els honoraris dels auditors de comptes de la Fundació, l’empresa AOB auditors, 
ascendeixen a 4.350,00 euros + IVA per treballs d’auditoria de comptes per a l’exercici 
2015. Per a 2014, va ser realitzada per altre empresa, Faura Casas, i l’import va ser de 
5.168,95 euros+IVA.  
 
L’empresa auditora no presta cap altre tipus de servei a la Fundació, només  l’auditoria 
dels Comptes Anuals.  
 
 
21.3.- Relacions amb el Protectorat de Fundacions. 
Per acord del Patronat de la Fundació del dia 14 de juliol de 2015, es va procedir al 
canvi de membres de Patronat i secretari, d’acord als Estatuts de la Fundació, i 
respectant i donant compliment al que disposa la Llei 4/2009, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
 
La composició actual la següent: 
 
 

Càrrec Patró 
Presidenta Silvia Fuster Alay 
Vicepresidenta Pere Pubill  Linares 
Vocal Francisco Blanco Romero 
Vocal Eduard Vives Toro 
Vocal José Luis Rivera Arias 
Vocal Mónica Acebo Pérez 
Vocal  Lluis Carol Andrés 
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Vocal Bartolome González Pérez 
Vocal Secretaria Sandra Ramos Montesinos 

 
 
 
21.4.- Garanties. 
Al tancament de l’exercici 2015, no es té cap import dipositat com a garantia. Al 
tancament de 2014 hi havia 400,00 euros com a fiança per ser clients de la benzinera 
“Promotora Santiga” que es va recuperar a l’exercici 2015. 
 
 
21.5.- Informació sobre els ajornaments de pagaments a creditors. 
Informació sobre els ajornaments de pagaments a creditors. Disposició addicional 
tercera “Deure d’informació” de la. Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 
 
S’indiquen els saldos que excedeixen els 45 dies permesos per la normativa.  
 

  
Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data 

de tancament del balanç 

  Exercici 2015 Exercici 2014 

  Import % Import % 

Dins del termini legal 149.551,93 62,88% 193.569,63 65,28%

Resta 88.280,79 37,12% 102.974,25 34,72%

Total pagaments de l'exercici 237.832,72 100,00% 296.543,88 100,00%

Termini mig ponderat excedit a pagaments 31,00 45,67   
Ajornaments que a la data de tancament 
sobrepassin el termini màxim legal 1.844,61   39.712,41   

 
 
 
22. INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 
Tots els ingressos de l’entitat es destinen a cobrir les despeses derivades de les activitats 
descrites a l’apartat 1 de la memòria. 
 
Respecte a les inversions relatives a l’exercici 2015, la  Fundació no ha realitzat cap tipus 
d’inversió financera temporal, tenint definit el següent codi de conducta pel que respecte a 
aquestes: 
 

a) Correspondrà a la direcció de la Fundació la selecció de les inversions financeres 
que aquesta realitzi, havent-ne de rendir comptes de forma periòdica al Patronat 
de la mateixa. 
 

b) A l’hora de seleccionar les inversions financeres temporals, es valorarà en tots els 
casos la seguretat, liquidés i rendibilitat que ofereixin les diferents possibilitats 
d’inversió. 
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c) La Fundació diversificarà els riscos corresponents  a les seves inversions, havent 
d’efectuar les inversions temporals en valors o instruments financers negociats en 
mercats secundaris oficials. 
 

d) La Fundació evitarà la realització d’operacions que responguin a un ús merament 
especulatiu dels recursos financers. En particular, caldrà tenir una especial cura 
en: 

 Les vendes de valors presos en préstec a l’efecte. 
 Les operacions intradia. 
 Les operacions en mercats de futurs i opcions, llevat amb la finalitat de 

cobertura. 
 

e) En tot cas, la Fundació haurà d’especificar i justificar les operacions que 
s’haguessin separat dels criteris establerts en els punts anteriors. 

 
 
 
Barberà del Vallès, 28 de juny de 2016 
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DILIGÈNCIA per fer constar que el present exemplar del Comptes Anuals de la 
Fundació BARBERÀ PROMOCIÓ, corresponents a l’exercici 2015, s’estén en l’anvers 
de 43 fulls numerats de l’1 al 43, el darrer dels quals conté la signatura dels 
patrons/es. 
 
Barberà del Vallès, 28 de juny de 2016 
 
 

Silvia Fuster Alay Pere Pubill Linares Francisco Blanco Romero 

      

Presidenta Vicepresident Vocal 

DNI 34.764.681-C DNI 40.974.419-B DNI 43.504.173-H 

      

Eduard Vives Toro Jose Luis Rivera Arias Monica Acebo Perez 

      

Vocal Vocal Vocal  

DNI 52.628.827-C DNI 34.743.416-F DNI 44.983.620-J 

   

Lluís Carol Andrés Bartolomé González Pérez Sandra Ramos Montesinos

      

Vocal Vocal           Vocal-Secretaria 

DNI 33.875.148-N DNI 30.053.336-H DNI 34.764.617-W 

 


