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MEMÒRIA

1.- Naturalesa jurídica i organització del Consorci de Serveis Socials de
Barcelona
El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, va ser creat segons Decret 113/2006 de
i
l'Ajuntament de Barcelona (40%).
El Consorci de Serveis Socials té personalitat jurídica pròpia i independent de la de les
administracions consorciades, així com capacitat de ser titular de drets i obligacions,
dins els límits establerts per l'ordenament jurídic. Es regeix per uns estatuts propis i per
gan de govern superior del Consorci és el seu
de
Treball Afers Socials i famílies de la Generalitat de Catalunya i vicepresidit per
Barcelona.
El Consorci consolida, completa i desenvolupa una xarxa de serveis socials universal i
de qualitat per la ciutadania de Barcelona, mitjançant la planificació estratègica i la
gestió dels serveis socials especialitzats per tal de garantir, molt especialment, la

pliquen funcions de valoració, diagnòstic,
tractament, suport o rehabilitació.

Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya; proposar al Govern de la Generalitat
la reglamentació de les entitats, els serveis i els establiments, públics i privats, que
presten serveis socials en el municipi de Barcelona; organitzar la informació a la
ci
ordenadores i planificadores dels serveis socials; i emetre informe pel que fa a les
Gener
públiques o privades que afectin el municipi de
Consorci.
Barcelona
pot exercir, també, les competències que, si s'escau, li deleguin les dues
administracions consorciades.

vern, com a òrgan superior del
consorci. Es compon de la persona titular de la Presidència, la persona titular de la
Vicepresidència, 5 membres en representació de la Generalitat de Catalunya i 3
ats lliurement per les
administracions consorciades.

Presidència
Hble. Sra. Dolors Bassa i Coll
Consellera de Treball Afers Socials i Famílies
Vicepresidència
Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví
Tinenta d'Alcalde de l'Àrea de Drets Socials
Vocals en representació de la Generalitat de Catalunya:
Sr. Josep Ginesta i Vicente
Secretari General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Sr. Francesc Iglesias i Riumalló
del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies
Sr. Joan Ramon Ruiz i Nogueras
Director General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies
Sr. Ricard Calvo i Pla
Director General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
Sr. Oriol Amorós i March
Secretari
del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies

Sra. Laura Pérez Castaño
Regidora de Cicle de Vida, Femnismes i LGTB
Sr. Ricard Fernández Ontiveros
Gerent de l'àrea de Drets Socials
Sr. Jordi Sánchez Masip
Director de Serveis Socials
Vocals suplents en representació de la Generalitat de Catalunya:
Sr. Jaume Serra i Casals
Director de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famìlies.
Membre suplent del Sr. Josep Ginesta i Vicente
Sra. Roser Galí i Izard
Directora General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Membre suplent del Sr. Francesc Iglesies i Riumalló
Sr. Bernat Valls i Fuster
Socials i Famílies
Membre suplent del Sr. Joan Ramon Ruiz i Nogueras
Sra. Agnes Russiñol i Amat
Afers Socials i Famílies
Membre suplent del Sr. Ricard Calvo i Pla

Sra. Mireia Mata i Solsona
Membre suplent del Sr. Oriol Amorós i March
Amb veu i sense vot
Sra. Maria Eva Beas Cruz
Secretària del Consell de Govern
Sra. Nuria Giralt Page
Secretària suplent del Consell de Govern
Sr. Joan Uribe i Vilarrodona
Nomenat Gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona el 27.03.17 en
substitució del Sr. Joan Pera Colome.
Les funcions del Consell de Govern
El Consell de Govern, màxim òrgan de representació del Consorci de Serveis Socials
de Barcelona, té les següents funcions:
general i directrius del Consorci, i aprovar els plans generals
Social aprovat pel Govern de la Generalitat.
b) Dictar les normes de funcionament del Consorci, en el que no està previst en els
de funcionament del Consorci.
c) Aprovar els actes de disposició sobre béns i fons propis i els contractes patrimonials
relatius als mateixos.
d) Aprovar els convenis i acords del Consorci amb entitats o institucions públiques i
privades, estatals, comunitàries i internacionals.
quals estigui relacionat amb els fins del Consorci i
determinar el seu import fixant la seva forma i condicions.
f) Aprovar, a proposta de la persona titular de la Gerència, la formalització, gestió i
administració de fons, subvencions, emprèstits, crèdits, avals o altres garanties o
qualsevol instrument financer al servei de les seves finalitats, així com aprovar tota
g) Aprovar el pressupost anual i els comptes anuals formats per: el balanç, el compte
del resultat economico-patrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria, així com

establerts en la normativa laboral i pressupostària vigent, i les propostes de
retribucions que li sotmetin la persona titular de la Gerència.
j) Nomenar i separar, a proposta de la Presidència, i de conformitat amb la
Vicepresidència, a la persona titular de la Gerència.

2. Bases de presentació dels comptes
a) Principis comptables
pública de la Generalitat de
comptabilitat pública de la
b) Comparació de la informació
La informació corresponent a l'exercici 2016 es mostra comparada amb la de l'exercici
anterior.
c) Canvis en criteris de comptabilització
Aquest any 2016 els criteris de comptabilització son els mateixos que els utilitzats l
anterior.
d) Estat i comptes anuals
6 són els següents:
- Liquidació del Pressupost.
- Balanç de Situació.
- Compte de Resultats.
- Memòria.
Els saldos dels estats i comptes anuals són coincidents amb els que figuren als
registres de comptabilitat del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.
contrari.

3. Normes de valoració
Les principals normes de valoració utilitzades pel Consorci en l'elaboració dels seus
comptes anuals per a l'exercici 2016, d'acord amb les establertes pel Pla General de
Comptabilitat Pública, han estat les següents, tot i que per inexistènc

a) Immobilitzat immaterial
Els imports que figuren en aquest epígraf del Balanç de Situació s'han registrat al cost
d'adquisició, amortitzant-se en funció del període de durada de les mateixes o en
funció de la seva vida útil.
b) Immobilitzat material, béns destinats a l'ús general, inversions gestionades i
patrimoni públic del sòl.
A l'establir els criteris de valoració dels béns registrats en aquest epígraf, s'han tingut
en compte el tipus d'actiu que es tracti i la forma d'adquisició del mateix.
Amb caràcter general s'ha seguit el criteri de preu d'adquisició o cost de producció,
tenint-se en compte, en el seu cas, les correccions valoratives necessàries.

Així, en els supòsits d'adquisició onerosa, la valoració de l'immobilitzat ha estat la de
preu d'adquisició mes totes aquelles despeses necessàries per a la seva posada en
funcionament.
Si l'element patrimonial registrat prové d'una adquisició lucrativa, ha estat valorat pel
valor venal del mateix en el moment de la seva adquisició. S'entén per valor venal d'un
bé el preu que estaria disposat a pagar un adquirent eventual, tenint en compte l'estat i
el lloc en què es trobi dit bé, considerant, a més la situació del subjecte i suposant la
continuïtat de l'explotació del bé. El valor venal d'un bé ha estat determinat mitjançant
taxació de perits especialitzats, valors mitjos de mercats organitzats, llistes de preus
de proveïdors habituals o altres procediments generalment acceptats.
Amortitzacions
vida útil estimada de

Elements de transport:
Instal·lacions tècniques
Mobiliari:
:

20,00 %
10,00 %
11,11 %
14,29 %

en funcionament.
No estaran subjectes a amortització els següents béns:
- Els integrats del domini públic natural.
una
ral.
prestació de béns i serveis o per a fins administratius.
Les reparacions que no comportin una ampliació de la vida útil i les despeses de
manteniment dels actius són comptabilitzades directament com a despesa.
Inversions financeres
El Consorci de Serveis Socials de Barcelona no té cap inversió financera ni disposa de
cap participació en cap entitat.
correspon a bestretes al personal.
d) Provisions per a riscos i despeses
Tenen per objecte cobrir despeses, pèrdues o possibles deutes, originades en
l'exercici o en anteriors, que estan clarament especificades en quant a la seva
naturalesa, però que en la data de tancament de l'exercici són probables o certes però
indeterminades en quant a la seva quantia o a la data en què es produiran.

Les dotacions a aquest compte es realitzen d'acord amb les millors estimacions de
l'esdevinc anual o al naixement de la responsabilitat o de l'obligació que determinarà la
indemnització o pagament.
e) Deutes, distingint a curt i a llarg termini
Els deutes es comptabilitzen pel seu valor nominal, classificant-se en deutes a curt o a
llarg termini en funció de si vencen abans del termini d'un any contat a partir de la data
del balanç de situació o vencen en el termini posterior. Els interessos que puguin
reportar dites deutes es comptabilitzen en l'exercici en què s'incorren.
f) Provisions per a insolvències
La determinació de la quantia dels drets de difícil o impossible recaptació s'efectua,
mitjançant una fixació d'uns percentatges en funció de l'antiguitat del deute i, en els
casos que és possible, mitjançant el tractament individualitzat dels saldos deutors.
g) Deutors
Corresponen al valor nominal dels drets pendents de cobrament.
h) Ingressos i Despeses
reconeixement dels respectius drets i
obligacions.
Es reconeixen també com a crèdits compromesos aquells que són coneguts però que
encara no han tingut el seu reconeixement en acte administratiu.
i) Impost de societats
no està subjecta a retencions a
compte pels rendiments financers que obtingui.

4. Immobilitzat immaterial

IMMOBILITZAT IMMATERIAL a 31/12/2016

COMPTE

21000
21200
21500

DESCRIPCIÓ

Saldo inicial

Altre immobilitzat
Dominis internet
Aplicacions informàtiques

2.257,22
1.100,84
18.111,68

TOTAL immobilitzat immaterial

21.469,74

Amortització acumulada
TOTAL

-

21.469,74
-

Entrades o
dotacions

-

Sortides,
baixes
o
reduccions
-

Disminucions
per
transferències o
traspàs a un
altre compte
-

Saldo final

2.257,22
1.100,84
18.111,68
21.469,74

-

-

-

-

-

-

- 21.469,74

5. Immobilitzat material
Els

Un 54.44% de les noves adquisicions han estat mobiliari mentre que la resta ha estat
equips de processament de la informació.
Pel que fa a terrenys i construccions, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona té
diferents equipaments per a serveis residencials i un centre
atenció residencial de persones drogodepenents, mentre qu
no estan registrats per estar pendents de disposar de la valoració dels mateixos.

-

Per Acord de Govern de la Generalitat de 27 de maig de 2008 es van traspassar al
Consorci de Serveis Socials de Barcelona
els següents equipaments:
Centre els Llimoners, carretera de Sant Cugat, 351, de Barcelona.
Centre Sant Andreu, carrer Camp del Ferro, s/n, de Barcelona.
Centre Oràlia, c/ Eduard Todà, 51 de Barcelona
Per Acord del Govern de la Generalitat de 16 de novembre de 2010, es van traspassar
al Consorci
equipaments:
Rei, Km 8 de Sant Cugat del Vallès.
Centre Residenci
-548, entresòl
1ª i 4ª de Barcelona.
Centre Residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual, Montserrat
Betriu, Gran Via Corts Catalanes, núm. 970-972 de Barcelona.
Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta,
Tres Pins, c/ Doctor Font i Quer, 9-11 de Barcelona.
Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 17 de desembre de 2013, es
van traspassar al Consorci de Serveis Socials de Barcelona
e els
següents equipaments:
entresòl, local 2, 08030 Barcelona.
-11, 08042
Barcelona.
Pujades, c/ Pujades, 308, plantes baixa,
1a. I 2a., 08019 Barcelona.
9
equipaments:
Casa
Centre de Can Puig (mencionat a la pagina anterior).
al Consorci de Serveis Socials de
equipaments:
3 pisos pont per a dones víctimes de la violència masclista.
al Consorci de Serveis Socials de Barcelona la cessió
Llar Residència Valldaura.

2008, es van

6. Inversions gestionades
No procedeix.

7. Patrimoni públic del sòl
No procedeix.

8. Inversions financeres

9. Tresoreria

Des del mes de juny de 2009, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona està
adherit al model de gestió de tresoreria corporativa de la Generalitat de Catalunya,
basat en el sistema de Cashpooling.
Aquest model de gestió de tresoreria, incideix en les següents àrees:
Gestió de comptes tresorers de la Tresoreria Corporativa.
Gestió de comptes operatius de les Entitats públiques.

Tota la comunicació es fa a través del SAP-GECAT, tant de les previsions de
tresoreria anuals, trimestrals, mensuals i setmanals com de tots els informes
ió, dels límits operatius autoritzats, etc.
El sistema distingeix entre el compte tresorer de la Tresoreria Corporativa i el compte

a) Compte tresorer:
Té la consideració de compte tresorer, el compte de crèdit de titularitat de la Tresoreria
Corporativa. Aquest compte és el que distribueix els saldos necessaris per a fer front a
l del dia, es recullen i
centralitzen els saldos existents en cadascun dels comptes operatius.
b) Comptes Operatius:
Tenen la consideració de comptes operatius aquells comptes bancaris en els que
en les operacions de traspàs de fons
saldos del cash-pooling. Tindran saldo a zero amb data valor i dat
c)

:

Els arrossegaments de saldos entre els comptes operatius de les Entitats públiques i
el compte tresorer de la Tresoreria Corporativa són
CaixaBank (Nif: A08663619).
d) Remuneració de saldos:
Es remuneren únicament
dels comptes operatius al compte tresorer de la Tresoreria Corporativa. El càlcul de la
remuneració es fa per períodes mensuals vençuts, mitjançant el mètode hamburguès i
interès: Eurosistema i Mercat de
diner).
Aquestes remuneracions es liquiden semestral, trimestral o mensualment segons les
disponibilitats tècniques de la Tresoreria Corporativa i es faran efectives al compte
15 dies des de la comunicació via correu
electrònic de la liquidació.
e) Comptes exclosos del cash-pooling.
Un dels comptes bancaris gestionats pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona
està exclòs del sistema de Cashpooling.
El gruix dels moviments de tresoreria es fan a través de la compte de Cashpoolling
(compte comptable 57100000), i del compte comptable 57590541 on es reben els
.
Per altra banda, hi ha comptes de tresoreria de les habilitats i subhabilitats
corresponents a 7 centres de cost gestionats pel Consorci de Serveis Socials de
Barcelona. El volum total de pagaments dels respectius fons de maniobra oscil·len
entre els 47.435,26 euros i els 2.523,53 euros.

10. Fons propis
Els moviments produïts en els comptes que corresponen a aquest epígraf presenten el
següent resum:

l
rehabilitació de toxicòmans anomenat Can
Puig.
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11.1. Passius financers
El Consorci de Servei Socials de Barcelona no té cap passiu financer.
11.2. Avals concedits
El Consorci de Servei Socials de Barcelona no té cap aval concedit.

12. Informació de les operacions no pressupostàries i pressupostàries de
tresoreria
12.1. Deutors no pressupostaris
No hi ha deutors no pressupostaris amb saldo a 31.12.16.

12.2. Creditors no pressupostaris
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA A 31/12/2016

COMPTE
41900000

Altres Cred. no press.

41900040

Quota sindical

41930000

Retenció judicials

TOTAL

Saldo inicial

Abonaments
realitzats en
l'exercici

Càrrecs
realitzats en
l'exercici
- 1.416.655,18

-

-

Saldo final

-

1.416.451,08

35,10

842,40

-

912,60

-

204,10
105,30

-

5.261,75

-

6.540,47

-

1.278,72

35,10

1.422.555,23

- 1.424.108,25

-

1.588,12

12.3. Administracions Públiques

12.4. Deutors pressupostaris. Cobraments

A 31 de desembre de 2016 hi havia 1.600.000,00 euros pendents de cobrament que
corresponen al Departament de Treball, Afers Socials i Familia de la Generalitat de
Catalunya mentre que l
havia fet efectiu tots els pagaments
previstos.
12.5. Creditors pressupostaris. Pagaments

13. Provisió per riscos i despeses
Al tancament del exercici 2015 es va realitzar una provisió de fons de 211.507,81
euros per fer front als pagaments pendents corresponents a la supressió de la paga
sentències judicials que obliguen al
sta paga extraordinària.
El moviment del compte per provisions per responsabilitat durant el exercici 2016 ha
sigut el següent:

Les entrades corresponents a les

5.219,11

2012.

14. Ingressos i despeses
14.1. Transferències corrents reconegudes.
Les transferències corrents rec
continuació.

6 són les que detallem a

Transferències corrents
reconegudes
Generalitat de Catalunya

49.029.839,07

Ajuntament de Barcelona

1.172.912,68

Total

50.202.751,68

14.2. Ingressos a distribuir. Subvencions de capital
Imputables al exercici 2016 i durant el mateix,
Transferències e capital
Generalitat de Catalunya

25.000,00

Total

25.000,00

5.000,00

Al compte 17200000 Deute a ll/t transformable en subvencions hem registrat el traspàs
al Consorci de pressupost de capítol VI per valor de
Conveni de col·laboració signat entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el propi Consorci de Serveis Socials de Barcelona el passat mes de
2017-2018.

fins que adquireixi la condició de no reintegrable. Dita condició de no reintegrable i per

signat per el Departament i el Consorci.
14.3. Altres ingressos i subvencions
A més a més de les transferències rebudes per part de les dues administracions
, bàsicament en concepte de copagament
dels serveis residencials per a persones amb discapacitat:
Altres
ingressos
Ingressos
per
copagament
usuaris centres discapacitat
Altres ingressos de gestió
Total

2.372.555,20
11.416,38
2.383.971,58

14.4. Ingressos patrimonials.
6

p

25,82 .
Ingressos patrimonials
Interessos bancaris
Total

25,82
25,82

14.5. Despeses.
En el següent quadre mostrem resum de les despeses per capítols.

15. Informació sobre els valors rebuts en dipòsit
lona.

16. Informació pressupostària
16.1. Exercici corrent
a. Pressupost de despeses.
a.1. Modificacions de crèdit
6,
amb les modificacions de crèdit realitzades i els drets liquidats. La pràctica totalitat de
les modificacions de crèdit corresponen a les ampliacions de places de centres
residencials que no estaven incloses en el pressupost prorrogat.

a.2. Despeses autoritzades i compromeses

A data 31/12/2016 hi havia un total de 3.925.259,09
pendents de pagament corresponent a creditors pressupostaris.

Pel que fa al Capítol II, que suposa el 86,04% del total, el volum principal són
pagaments pendents d
únicament 4.162,40 euros.
Partides creditors pressupostaris obertes a
31/12/2016
Despeses de personal

-8.609,81

Despeses de capítol II

3.929.706,50

Despeses capítol VI
TOTAL

4.162,40
3.925.259,09

A continuació mostrem el detall de les partides pressupostàries obertes de Capítol II a
31/12/2016. La major part dels pagaments pendents de Capítol II corresponen als
concerts (C.) i gestions delegades (G.D.)
discapacitat, amb un total de 3.656.121,35 euros, el que suposa el 93.04% del total.
Partida Pressupostària
Denominació partida press.
D/200000200
Lloguers
D/201000100
Arrendament vehicles
D/202000100
Lloguer equips
D/203000100
Altres Lloguers
D/204000100
Lloguer d'equips
D/210000100
Conserv i reparació bens
Conservació i reparac edificis
Conservació i Reparació
Reparacions
D/212000100
Conserv i Reparac.Equipd
Conserv i reparació equips
D/220000100
Material oficina
D/221000100
Aigua i energia
D/221000200
Combustibles vehicles
D/221000300
Vestuari

Import
5.896,81
5.896,81
1.367,55
1.367,55
1.727,57
1.727,57
480,80
480,80
42,02
42,02
21.835,45
630,54
2.311,71
827,31
18.065,89
1.821,80
1.446,70
375,10
3.518,55
3.518,55
37.153,21
37.153,21
779,01
779,01
4.072,91
200,00

Vestuari-Roba
D/221000500
Productesd Fcia
D/221000600
Altres Compres
Altres Compres
D/221000700
Queviures
D/221008900
Altres subministraments
D/222000100
Comunicacions
Comunicacions postals i telefòniques
D/226002800
Servei Escolar
D/226008900
Altres despeses diverses
D/227000100
Neteja
D/227000200
Vigilància i Seguretat
D/227000600
Servei Menjador
D/227000700
Centres Gestió Delegada discapacitats
Centres Gestió Delegada Infància
D/227008900
Altres treballs
Treballs altres empreses
D/228000100
Solucions tècniques CTTI
D/230000100
Dietes i Locomocions
D/251000200
Prestació de Serveis Joves Immigrants
Prestació serveis discapacitats
Prestació Serveis infància
Prestació serveis pisos pont
Total general

3.872,91
4.833,68
4.833,68
9.911,26
77,14
9.834,12
2.902,50
2.902,50
180,16
180,16
2.220,86
53,40
2.167,46
16.028,50
16.028,50
3.089,82
3.089,82
12.667,38
12.667,38
9.962,07
9.962,07
106.636,22
106.636,22
676.205,94
184.748,42
491.457,52
25.334,52
11.975,69
13.358,83
625,00
625,00
497,50
497,50
2.979.915,41
55.193,39
985.748,86
1.925.712,38
13.260,78
3.929.706,50

a.3. Execució de projectes de despesa

projecte plurianual,
pressupostària de 131.583,00

-00069/0001 té una dotació

Treball, Afers Socials i Famílies i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona signat al
-

16.2. Exercicis tancats
a. Obligacions de pressupostos tancats

b. Drets a cobrar de pressupostos tancats

16.3. Exercicis posteriors
a.

posteriors.
b.

No existeixen compro

de exercicis següents.

16.4. Romanent de tresoreria.
A continuació mostrem el romanent de tresoreria segons el càlcul que detallem.

17. Esdeveniments posteriors al tancament
El 27 de març de 2017 ha estat anomenat gerent del Consorci de Serveis Socials de
Barcelona el Sr. Joan Uribe Vilarrodona en substitució del Sr. Josep Pera Colome.

retroactivament des del 01 de gener de 2016, el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies durant els mesos de març i abril de 2017 ha fet publiques les noves quotes,
el que farà que la devolució dels imports rebuts de mes des de la mencionada data, es
carreguin contra el pressupost 2017 any en que es farà efectiva la devolució.

18. Quadre de finançament

9. Quadre de variació del capital circulant

Barcelona, juny de 2017
Joan Uribe Vilarrodona
Gerent

