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Número: 4815/ 17

INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS
Al Patronat de la FUNDACIÓ CARLES BLANCH:

INFORME SOBRE ELS COMPTES ANUALS
Hem auditat els comptes anuals abreujats adjunts de la FUNDACIÓ CARLES BLANCH, que
comprenen el balanç abreujat a 31 de desembre de 2016, el compte de pèrdues i guanys
abreujat, l'estat de canvis en el patrimoni net i la memòria abreujada corresponents a l'exercici
acabat en aquesta data.
RESPONSABILITAT DEL PATRONAT EN RELACIÓ AMB ELS COMPTES ANUALS
Els membres del Patronat són responsables de formular els comptes anuals abreujats adjunts, de
manera que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la
FUNDACIÓ CARLES BLANCH de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera
aplicable a l'entitat a Espanya, que s'identifica en la nota 2 de la memòria adjunta i del control
intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció
material, deguda a frau o error.
RESPONSABILITAT DE L’AUDITOR
La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals abreujats adjunts
basada en la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la
normativa reguladora de l'auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa exigeix
que complim els requeriments d'ètica, així com que planifiquem i executem l'auditoria amb la
finalitat d'obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures d'incorreccions
materials.
Una auditoria requereix l'aplicació de procediments per obtenir evidència d'auditoria sobre els
imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen
del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els comptes
anuals, deguda a frau o error. En efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte
el control intern rellevant per a la formulació per part de l'entitat dels comptes anuals, amb la
finalitat de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les
circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de
l'entitat. Una auditoria també inclou l'avaluació de l'adequació de les polítiques comptables
aplicades i de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la direcció, així com
l'avaluació de la presentació dels comptes anuals presos en el seu conjunt.
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BALANÇ ABREUJAT AL TANCAMENT DE L’EXERCICI ACABAT
EL 31 DE DESEMBRE DE 2016
NOTES

ACTIU

DE LA

2016

2015

MEMÒRIA

A) ACTIU NO CORRENT

282.670,49

285.525,27

282.520,49
255.763,50
15.608,29
11.148,70

285.375,27
260.047,26
14.430,13
10.897,88

150,00
150,00

150,00
150,00

B) ACTIU CORRENT

634.689,31

486.777,19

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
3. Patrocinadors
4. Altres deutors
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

427.866,88
8.985,78
85.976,41
332.904,69

294.870,20
5.704,42
41.472,63
247.693,15

65.000,00
65.000,00

120.000,00
120.000,00

141.822,43
141.822,43

71.906,99
71.906,99

917.359,80

772.302,46

II. Immobilitzat material
1. Terrenys i construccions
2. Instal·lacions, maquinària i utillatge
3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació
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VI. Inversions financeres a llarg termini
4. Altres actius financers

7.4
7.5

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
4. Altres actius financers
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria
TOTAL ACTIU (A+B)

NOTES

PATRIMONI NET I PASSIU

DE LA

2016

2015

MEMÒRIA

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials
1. Fons dotacionals o fons socials
III. Excedents d'exercicis anteriors
1. Romanent
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments
II. Donacions i llegats de capital
III. Altres subvencions, donacions i llegats

866.624,06

687.713,37
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26.226,16

37.037,63

3

6.010,12
6.010,12
31.027,51
31.027,51
-10.811,47

6.010,12
6.010,12
39.343,41
39.343,41
-8.315,90

840.397,90
567.676,65
272.721,25

650.675,74
575.727,86
74.947,88

50.735,74

84.589,09

757,12
757,12
48.478,62
4.039,02
14.673,26
29.766,34
1.500,00

784,72
784,72
50.637,65
4.875,98
13.144,49
32.617,18
33.166,72

917.359,80

772.302,46
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C) PASSIU CORRENT
II. Deutes a curt termini
3. Altres deutes a curt termini
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques
V. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+C)

7.2

7.2

10
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COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT AL TANCAMENT DE L’EXERCICI
ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2016
(Deure) Haver

NOTES
DE LA
MEMÒRIA

1. Ingressos per les activitats
a) Vendes i prestacions de serveis
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors
d) Subvencions oficials a les activitats
5. Aprovisionaments
a) Consums i deteriorament d'existències
b) Treballs realitzats per altres entitats
6. Altres ingressos de les activitats
b) Altres ingressos accesoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a.3) Reparacions i conservació
a.4) Serveis professionals independents
a.5) Transports
a.6) Primes d'assegurances
a.7) Serveis bancaris
a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a.9) Suministraments
a.10) Altres serveis
b) Tributs
9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
13. Altres resultats

10

9
9
12

12

6.1

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+5+6+7+8+9+10+13)

2016

2015

707.185,82
95.685,83
5.242,75
455.212,42
151.044,82
-73.783,53
-10.606,88
-63.176,65
120,61
120,61
-590.187,85
-47.863,59
-46.157,46
-8.924,98
-14.836,94
-3.236,93
-2.848,78
-273,75
-1.830,34
-6.147,08
-8.058,66
-1.706,13
-11.403,03
8.051,21
-3.327,33

664.693,12
90.835,96
3.132,85
436.444,31
134.280,00
-75.979,54
-14.697,04
-61.282,50

-556.197,05
-37.827,93
-37.231,11
-7.980,52
-7.735,07
-4.905,43
-2.410,55
-106,98
-272,25
-6.595,82
-7.224,49
-596,82
-10.139,87
5.706,24

-11.207,69

-9.745,03

14. Ingressos financers
15. Despeses financeres

396,22

1.417,25
11,88

II) RESULTAT FINANCER (14+15)

396,22

1.429,13

-10.811,47

-8.315,90

-10.811,47

-8.315,90

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III)

3
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL
31 DE DESEMBRE DE 2016

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2016

Fons

Total

Excedents
d'exercicis
anteriors

Excedent de
l'exercici

Subvencions,
donacions i llegats
rebuts

TOTAL

A. SALDO FINAL DE L'ANY 2014

6.010,12

37.584,39

1.759,02

581.434,10

626.787,63

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2015

6.010,12

37.584,39

1.759,02

581.434,10

626.787,63

I. Excedent de l'exercici

-8.315,90

-8.315,90

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Altres variacions de patrimoni net

1.759,02

-1.759,02

69.241,64

69.241,64

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2015

6.010,12

39.343,41

-8.315,90

650.675,74

687.713,37

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2016

6.010,12

39.343,41

-8.315,90

650.675,74

687.713,37

I. Excedent de l'exercici

-10.811,47

-10.811,47

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Altres variacions de patrimoni net
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2016

6.010,12

-8.315,90

8.315,90

189.722,16

189.722,16

31.027,51

-10.811,47

840.397,90

866.624,06
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Memòria abreujada corresponent a l’exercici 2016
Nota 1. Activitat de la Fundació
El curs 1996-97 el col.legi Sant Ignasi celebrava el centenari i la comunitat educativa decideix engegar un
projecte social. Un informe de Càritas suggereix la perifèria de Badalona com a zona especialment
indicada per la concentració de menors en situació de risc social. Els barrris de Lloreda, Llefià i Sant Roc
són els més alts en percentatge d'atur, analfabetisme , absentisme (Primària un 40% i ESO un 50%). Els
menors, receptors passius de la problemàtica, la reflecteixen en la falta de motivació, fracàs escolar i
conflictivitat. L’àmbit territorial on treballa la Fundació Carles Blanch és majoritòriament Badalona Sud.

Es constituí la Fundació Carles Blanch que té com objectiu “contribuir a la promoció, formació i inserció
humana i cultural dels menors i adults, en situació de risc social, a través del Centre Sant Jaume de
Badalona i promoure o ajudar qualsevol altra obra de caràcter educatiu i social.” (Capitol II Estatuts).

El perfil dels nostres usuaris son menors i joves en situació de risc social. El mateix sistema educatiu
condueix sovint el col•lectiu amb qui treballem a situacions d’exclusió. El nostre projecte, el nostre
ideari, té sentit si ajudem a sortir d’aquesta situació. Ja ara, i més en el futur, els exclosos ho seran més
per no tenir accés a la cultura i l’educació, que per qüestions econòmiques.

1.1 Persones ateses
Durant l’any 2016 la Fundació Carles Blanch a atés, en funció de la franja d’edat i a través dels seus
projectes a:
PERSONES ATESES
FRANJA
EDAT

PERSONES
ATESES

%

0-3

40

9,50%

4-6

29

6,89%

7-11

112

26,60%

12-16

124

29,45%

17-21

41

9,74%

22-35

36

8,55%

+36

39

9,26%

421

100,00%

Quadre 1: Persones ateses

Gràfica 1: Distribució persones ateses

Gràfica 2: Persones ateses

per franges d’edat

segons projecte

segons gènere

A continuació presentem una sèrie de dades demogràfiques de les persones ateses segons diferents
variables:

8

Fundació privada: Fundació Carles Blanch
Documentació anual corresponent a l’exercici econòmic 2016

Gràfica 4: Percentatge població segons ciutat de residència

Gràfica 5: Percentatge població segons país d’origen

Gràfica 7: Distribució d’infants i joves atesos segons escola d’origen

Gràfica 6: Distribució de famílies ateses segons barris de residència a la ciutat de Badalona
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1.2

Persones implicades

L’atenció a aquest volum de persones es garanteix gràcies a la participació i implicació del següent
nombre de persones en funció de la seva vinculació:

TIPUS DE VINCULACIÓ

PERSONES

Patronat

15

Personal Contractat

20

Voluntariat

83

Subcontractats autònoms

7

Personal Extern neteja

1

Alumnes en pràctiques

8

TOTAL

134

Quadre 2: Tipus de Vinculació persones FCBlanch

1.3

Gràfica 2: Percentatge perfil persones vinculades a FCBlanch

Composició Equip Professional

Dels professionals contractats, 15 ho estan a jornada completa i 3 d’ells a jornada parcial. La composició
de l’equip de professionals contractats segons formació i gènere és la següent:
Formació

Dona

Home

2016

Educadors
Socials

7

2

9

Treballadors
Socials

1

2

3

Psicopedagoga

1

Psicòlegs

2

Economistes

1

1

Integradora
Social

1

1

Tallerista
Monitor
TOTAL

1
1

1

6

Quadre 3: Formació Equip Professional 2016

1.4

1
1

1
14

3

18
Gràfica 3: Percentatge perfil formació Equip Professional 2016

Composició Patronat

Les 11 persones que composen el Patronat de la Fundació a 31 de desembre de 2016, són els que es
detallen a continuació:
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NOM

2

CÀRREC

Jaume Boadas Matamala

PRESIDENT

Pere Fons Raventós

SECRETARI

Ignasi Gomà Segur

TRESORER

Joan Bassas Arnau

VOCAL

Antoni Parellada Montoro

VOCAL

M.Àngels Campderrós Salvans

VOCAL

José Manuel Casasnovas Roldós

VOCAL

Andrés Espinós Pérez-Mañanet

VOCAL

Montserrat Soler Peix

VOCAL

Carles Ticó Farré

VOCAL

Francesc Xicoy Basegoda

VOCAL

Josep Guàrdia Vidal

VOCAL

Francesc Àngel Contreras

VOCAL

Programa de Suport a l’Acció Educativa

La finalitat del programa és “reforçar les competències per a la inserció socioeducativa dels menors i les
famílies dels barris de Badalona Sud, en situació de vulnerabilitat, facilitant suport, eines i recursos per
tal d’enfortir el seu procés vital.”
El programa divideix la seva intervenció en dos projectes diferenciats que atenen perfils de persones i
realitzen accions sòcioeducatives diferents.
a)

Projecte de Suport a l’Escolarització:

El Projecte de Suport a l’Escolarització té dos línies d’intervenció. Per una banda, el treball preventiu, de
seguiment i d’intervenció en casos concrets d’absentisme; i per l’altra, la recollida d’informació, que ens
permet definir els diferents perfils i tipologies d'absentisme, així com l’elaboració d’un diagnòstic fiable
que faciliti visibilitzar la situació actual del territori, i definir aquelles actuacions que puguin fer més
eficaç el projecte.
b) Projecte de Suport a Menors i Famílies:
El Projecte de Suport a Menors i Famílies pretén atendre família i els menors del territori de Badalona
que puguin entrar dintre dels següents requisits:




La família ha d’entrar dintre dels paràmetres d’admissió del programa Caixa Proinfància.
Prioritàriament no hi ha d’haver referent familiar ni en Serveis Socials ni en Càritas.
Nuclis familiars formats amb infància de 0-3 anys
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2.1

Indicadors d’impacte PSAE

El PSE presenta els resultats del 2016 tenint present tant els resultats esperats com els indicadors
establerts per mesurar-los:
Indicadors d’impacte i Resultats Obtinguts pel PSE en relació al Resultat Esperat 1
Resultat 1: S'ha millorat o mantingut la presència a l' aula dels menors potenciant la relació família i escola
Resultat
esperat

Resultat obtingut

Les famílies assoleixen els acords del al Pla de treball

35%

40%

Els alumnes prioritzats milloren la seva presència a l' aula

65%

60%

Les famílies creuen que la seva relació amb l' escola ha millorat
aquest curs per la campanya i les coordinacions amb PSE-Família

50%

-

-

67

INDICADORS

Nombre de famílies ateses
Els agents educatius creuen que la seva relació amb les famílies ha
millorat per la campanya i l' acompanyament del PSE

50%

Les reunions previstes entre família i escola s'han realitzat

60%

92%

Indicadors d’impacte i Resultats Obtinguts pel PSE en relació al Resultat Esperat 2
Resultat 2: S'ha augmentat l' efectivitat de les intervencions treballant de forma coordinada amb l' escola i
altres agents del territori
INDICADORS

Resultat esperat

Resultat obtingut

Nombre de fitxes de derivació realitzades

100%

84%

Les reunions previstes entre PSE i altres tècnics s'han
realitzat

65%

100%

Comissions d' absentisme realitzades

100%

100%

Assistència a les reunions d' equip tècnic d' absentisme del
territori

100%

100%

Número de baixes positives dels casos prioritzats .

65%

27%

Assistència a les comissions socials a les que se'ns ha
convocat

100%

100%
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Indicadors d’impacte i Resultats Obtinguts pel PSE en relació al Resultat Esperat 3
Resultat 3: Famílies i institucions més sensibilitzades (compromeses) respecte al dret i deure dels menors a
accedir al seu desenvolupament positiu a nivell acadèmic: social personal i relacional.
INDICADORS

Resultat obtingut

Nº d' accions realitzades

4

Nº de centres educatius que han participat

5

Nº de professionals que han participat

No avaluable

Nºde noticies publicades en plataforma digitals
Nº de seguidors /likes
Nº d' entitats del territori que hi participen

Impacte Social del PSE

INDICADORS IMPACTE SOCIAL
El 60% dels menors ha millorat la seva la seva presència a l’aula
El 27% dels casos han estat baixa positiva
El 25,8 % dels menors empitjoren la seva assistència a l’aula
El 11,7% dels casos han estat baixa negativa
El 92% de reunions previstes entre família i escola s’han realitzat.
El 40% de les famílies assoleixen els acords del Pla de treball.
El 100% de les reunions previstes entre PSE i altres tècnics s'han
realitzat

El PSMF presenta els resultats del 2016 tenint present tant els resultats esperats com els indicadors
establerts per mesurar-los:
Indicadors d’impacte i Resultats Obtinguts pel PSMF en relació al Resultat Esperat 1
Resultat 1: Les famílies han reforçat les seves capacitats millorant la resposta que donen tan a nivell de criança, en gestió
d'emocions, en hàbits (salut, higiene, alimentació), hàbits laborals, així com d'escolarització
INDICADORS

Resultat
esperat

Resultat
obtingut

Famílies que assoleixen el pla de treball en un nivell alt

70%

63%

Famílies que diuen estar informades dels temes treballats en les sessions grupals

50%

73,3%

Famílies que diuen que estan informades i porten a la pràctica algun coneixement

15%

25%

Famílies que diuen que han fet canvis en la seva vida diària

2%

20%

Famílies que inscrites han participat en les sessions grupals

80%

91%

Famílies que derivades al suport psicològic finalitzin el procés terapèutic.

60%

No avaluable

Famílies que necessitaven suport psicològic l'han rebut

90%

100%
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Famílies que la situació ho requereix ha rebut un bé de CPI.

100%

Famílies que es mostres satisfetes envers a les activitats

100%

80%

Persones que troben una feina

7

Indicadors d’impacte i Resultats Obtinguts pel PSMF en relació al Resultat Esperat 2

Resultat 2:S 'han vinculat les famílies a recursos de la xarxa reforçant el teixit comunitari
INDICADORS

Resultat esperat

Resultat obtingut

Famílies que necessiten un recurs especialitzat han estat derivades

75%

100%

Famílies derivades s'han vinculat a un nivell mig amb el recurs

50%

No avaluat

Baixa positiva

1

2

Impacte Social del PSMF
INDICADORS
El 63% de les famílies han assolit el pla de treball en un nivell alt
El 73,3% de les famílies diuen estar informades dels temes treballats en les sessions grupals
El 25% de les famílies diuen que estan informades i porten a la pràctica algun coneixement
El 20% de les famílies diuen que han fet canvis en la seva vida diària
El 91% de les famílies inscrites han participat en les sessions grupals
El 100% de famílies que necessitaven suport psicològic l'han rebut
El 100% de les famílies que la seva situació ho requeria ha rebut un bé de CPI.
7 persones s’han incorporat al món laboral
S’ha realitzat 2 baixes positives
El 100% de les famílies que han necessitat un recurs especialitzat han estat derivades

4. Centre Obert:
La finalitat del Centre Obert Sant Jaume és: “incrementar els nivells de desenvolupament personal i
capacitació familiar des de l’àmbit de l´educació no formal treballant des de la prevenció en pro d’una
futura inserció sociolaboral dels menors i les famílies en situació de vulnerabilitat.”.

4.1 Indicadors d’impacte CO
Indicadors d’impacte i Resultats Obtinguts pel CO en relació al Resultat Esperat 1
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Resultat esperat 1: S’ha aconseguit la capacitació integral dels menors, usuaris del projecte, assolint així un nivell
educatiu adequat, una bona autoestima, la potenciació de la seva resiliència i l’adquisició d’hàbits de vida
saludable.
INDICADORS

Resultat obtingut
Un 81% dels PEI’s tenen un nivell d’assoliment mig-alt

Un 60% dels Plans Educatius Individualitzats Un 54% dels PEI’s tenen un nivell d’assoliment alt .
(PEI) amb un nivell d’assoliment mig-alt.
Un 27% dels PEI’s tenen un nivell d’assoliment mig
Un 19% dels PEI’s tenen un nivell d’assoliment baix .
Un 80% dels processos terapèutics dels
No ho podem recollir encara per fer el %
menors tancats adequadament
Un 80% dels menors promocionen de curs.

Un 95% dels menors promocionen de curs

Un 80% dels menors continuen estudis postUn 100% continuen estudis post-obligatoris.
obligatoris.
Un 90% dels menors assisteixen regularment
Un 95% dels menors assisteixen regularment a classe.
a classe.

Indicadors d’impacte i Resultats Obtinguts pel CO en relació al Resultat Esperat 2

Resultat esperat 2: S’han millorat les dinàmiques familiars mitjançant l’empoderament dels pares i mares des de la perspectiva de la
parentalitat positiva, augmentant l’adaptabilitat del sistema familiar als canvis i potenciant les seves xarxes de suport.
Indicadors
Un 60% dels Plans de Treball Familiar amb un nivell
d’assoliment mig-alt

Resultat obtingut
Assoliment Alt

Assoliment Mig

Assoliment Baix

31%

47%
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78% assoliment mig-alt

--

Un 80% dels processos terapèutics familiars tancats
No ho podem recollir encara per fer el %
adequadament.
El 60% de les famílies que necessiten teràpia la reben, Un 59% de les famílies que necessiten teràpia la reben, malgrat el nivell
malgrat el nivell d’aprofitament del servei ofert
d’aprofitament del servei ofert

Indicadors d’impacte i Resultats Obtinguts pel CO en relació al Resultat Esperat 3
Resultat esperat 3: S’ha augmentat l’efectivitat de les intervencions al treballar de manera coordinada amb els recursos del territori.
INDICADORS

Resultat obtingut

Un 0% dels casos en seguiment de Serveis Socials
Un 40% dels casos en seguiment de Serveis Socials compta amb un Pla de Treball compta amb un Pla de Treball elaborat de
elaborat de manera conjunta
manera conjunta 0/17
En un 90% dels casos s’ha treballat de manera coordinada amb els diferents agents En un 82.5% dels casos s’ha treballat de manera
implicats
coordinada amb els diferents agents implicats.
50% de les baixes positives

60% de les baixes positives
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Impacte Social del CO

INDICADORS D'IMPACTE SOCIAL
Nombre de menors atesos en risc d’exclusió social

78 menors atesos en risc d’exclusió social

Nombre de menors que reben reforç escolar

53 menors

Nombre de menors que participen a activitats d’estiu (Casal
69 menors
d’estiu i Camp de treball)
Nombre de menors que participen de les colònies becats pel
39 menors
Centre Sant Jaume
Nombre de menors que reben servei de berenar

46 menors

Nombre de menors que reben servei de sopar

20 menors

Nombre de casos en seguiment de Serveis Socials que compten El 100% dels casos en seguiment de Serveis Socials compta
amb un treball coordinat per part d’ambdós recursos
amb un treball coordinat de manera conjunta
Nombre de menors que tenen un nivell d'assoliment mig-alt en
Un 81% dels PEI’s tenen un nivell d’assoliment mig-alt
el seu Pla Educatiu Individualitzat
Nombre de menors que promocionen de curs

Un 95% dels menors promocionen de curs

Nombre de menors que continuen els seus estudis postUn 100% de menors continuen estudis post-obligatoris
obligatoris
Nombre de menors que assisteixen regularment a classe.

Un 95% dels menors assisteixen regularment a classe.

Nombre de Plans de Treball Familiars amb un nivell d’assoliment Un 78% dels Plans de Treball Familiar amb un nivell
mig-alt
d’assoliment mig-alt
Nombre de famílies que necessiten teràpia i la reben

Un 59% de les famílies que necessiten teràpia la reben

Nombre de casos que s’ha treballat de manera coordinada amb En un 82.5% dels casos s’ha treballat de manera coordinada
els diferents agents implicats
amb els diferents agents implicats
Nombre de baixes positives

60% de les baixes positives

5 UEC:
La finalitat del projecte és: “prestar atenció educativa, complementant la que ofereixen els centres
educatius, als alumnes d’ESO que presenten problemes de comportament i conductes agressives,
absentisme i rebuig escolar, trets d’inadaptació social i risc de marginació”.

5.1 Indicadors d’impacte UEC
Indicadors d’impacte i Resultats Obtinguts per la UEC en relació al Resultat Esperat 1
Resultat 1: S'han millorat les eines, estratègies i recursos de l'alumnat per la seva inclusió com a joves
en la societat, empoderant-se dels seu procés evolutiu, implicant-se en millorar la seva realitat
personal i emocional
INDICADORS
Assignatures aprovades o recuparades*

Resultat Resultat
esperat obtingut
80%

57,8%
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aprovats
del 90%
dels
alumnes

Alumnes que han finalitzat procés
Alumnes a mig procés
Alumnes que inicien procés

82,0%
42,0%
48,0%

Assistència de l'alumnat

80%

65,7%

Aprovats a l'assignatura d'Orientació Laboral

90%

68,0%

Aprovats a l'assignatura d'habilitats socials

90%

48,0%

Plans Educatius Individuals (PEI) i/o Plans de Treball Personalitzats (PI) amb un
assoliment mig-alt

60%

60,0%

Processos terapèutics tancats adequadament

80%

80,0%

Alumnat que té possibilitat i continua amb estudis formals

90%

93,8%

Indicadors d’impacte i Resultats Obtinguts per la UEC en relació al Resultat Esperat 2
Resultat 2: S'ha establit una relació família-uec mitjançat la creació d'un vincle educatiu positiu que reforça
les relacions família-alumne.
INDICADORS

Resultat esperat

Resultat obtingut

Núm de reunions de seguiment familiar

80% de 6
propossades per curs

165%

Assoliment dels Plans de Treball amb Famílies

90% valoració mig-alt

Recursos de la Caixa Proinfància Administrats

100%

100%

Famílies proposades per l'Espai Famíliar informades

100%

100%

Assoliment dels acords de treball pactats als seguiments psicològics

70% valoració mig-alt

Percepció de millorar per part de la famílian en les seves relacions
familiars a partir del treball d'acompanyament realitzat

50%

33%

Percepció de millora de l'alumnat en les seves relacions familiars a
partir del treball d'acompanyament realitzat

50%

No avaluable

La família estableix una relació de treball compartit amb els
educadors a través de la creació d'un vincle educatiu positiu

70%

Indicadors d’impacte i Resultats Obtinguts per la UEC en relació al Resultat Esperat 3
Resultat 3: S'ha realtizat un treball conjunt amb els IES de referència i altres agents socials per promoure canvis
que afavoreixin l'èxit educatiu i personal dels alumnes.
INDICADORS

Resultat esperat Resultat obtingut

Alumnes de 4t que realitzen compartides als seus IES de referència

80%

88%

Alumnes de 1r, 2n i 3r que realitzen i aproven assignatures compartides

80%

100%

Aprovats a les assignatures compartides als IES de referència

90%

85%
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Casos amb necessitats socials específics on s'ha realitzat un treball compartit
amb els agents socials implicats

80%

82%

Coordinació amb equips psicològics dels casos que reben atenció terapèutica

80%

100%

Alumnes que finalitzen procés i continuen amb estudis formals

90%

71,4%

Els agents implicats en els casos compartits creu que gràcies a
l'acompanyament de la UEC han millorat

80%

6 ACTIVA’T:
La finalitat del projecte és “millorar el nivell d'aprenentatge i formació, capacitació i ocupabilitat de 50
joves d’entre 16 i 20 anys de Badalona per tal que puguin afrontar un procés d’inserció sociolaboral amb
èxit alhora que la seva formació repercuteix en un benefici pel territori i les persones més necessitades
del seu entorn”.
El projecte ACTIVA’T ha estat format durant el 2016 per 3 programes educatius:


Curs Pre-laboral de Manteniment d’edificis, electricitat i energies renovables. Dirigit a joves
(nois) de 16 a 23 anys. El programa ha tingut 8 places disponibles fins al mes de juny de 2016. A
partir del mes de setembre de 2016, per manca de confirmació pressupostària, aquesta línia no
s’ha iniciat durant el curs 2016-17.



Programa POST-IT. Dirigit a joves (dones i homes) amb diferents situacions; realitzen formació
post-obligatòria i necessiten un seguiment socioeducatiu, ajuda econòmica en els estudis postobligatoris a partir de beques, joves que demanen orientació sobre futura formació i orientació
laboral, demanda de seguiment tutorial i seguiment socioeducatiu, joves que demanen
informació de recursos d’orientació i formació laboral del territori, etc. Dirigit a joves (noies i
nois) de 16 a 23 anys.



Assignatura anual Formació i Orientació Laboral, “ACTIVA’T UEC” i Taller d’Electricitat
realitzat en un trimestre del curs acadèmic. Dirigit a joves (noies i nois) de 14 a 16 anys que
són usuaris del projecte UEC Gorg.

6.1. Indicadors d’impacte ACTIVA’T
INDICADORS D’IMPACTE
Nombre i percentat de joves que tenen un itinerari individual d’inserció
Nombre i percentatge de joves que aconsegueixen seguir l’itinerari d’inserció previst
Nombre de joves que han iniciat i completat amb èxit un curs de formació básica
Nombre de cursos o iniciatives de formació específica en què han participat els joves
Nombre de joves que han completat amb èxit un curs de formació específica
Nombre de joves que han estat contractats en empreses

60 joves, un 87%
54 joves. 90%
35
25 cursos
32 joves, un 70%
7 joves
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Col·laboracions:
Tota aquesta tasca de transformació social ha estat possible gràcies a la col·laboració de:
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Nota 2. Bases de presentació dels comptes anuals
a)

Imatge fidel. El balanç de situació abreujat, el compte de resultats abreujat, l’estat abreujat de
canvis en el patrimoni net i la memòria abreujada adjunta, han estat preparats a partir dels registres
de comptabilitat de l’Entitat a 31 de desembre de 2016 i es presenten d’acord amb el Pla de
Compatibilitat de les Fundacions i les Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de
Catalunya , aprovat pel Reia Decret 259/2008, de 23 de desembre i el Decret 125/2010 de 14 de
desembre de modificacions, de forma que mostrin la imatge fidel del patrimoni, dels resultats de la
Fundació haguts durant l’exercici corresponent..
Els esmentats comptes es troben pendents d’aprovació per part del Patronat de la FUNDACIÓ.
L’Òrgan de Govern de FUNDACIÓ CARLES BLANCH, considera que seran aprovats sense
modificacions.
Els comptes anuals de l’exercici 2015 van éssers aprovats en data 16 de juny de 2016.

b)

Principis comptables. Per a la formulació dels comptes anuals abreujats així com per a l’elaboració
de la comptabilitat s’han aplicat tots els principis comptables generalment admesos i
concretament:
-

c)

Principi d’entitat en funcionament.
Principi de meritació.
Principi d’uniformitat.
Principi de prudència.
Principi de no compensació.
Principi d’importància relativa.

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. En l’elaboració dels comptes anuals
abreujats corresponents a l’exercici finalitzat a 31 de desembre de 2016 s’han determinat
estimacions i hipòtesis per a valorar alguns del actius, passius, ingressos, despeses i compromisos
que figuren registrats en ells. Bàsicament aquestes estimacions es refereixen a:
-

La valoració del actius per determinar l’existència de pèrdues per deteriorament dels mateixos.

-

La vida útil dels actius materials i intangibles.

-

La probabilitat d’ocurrència i l’import dels passius indeterminats o contingents.

Tot i que aquestes estimacions es van realitzar en funció de la millor informació disponible sobre
els fets analitzats a la data de formulació d’aquests comptes anuals abreujats, és possible que
esdeveniments que puguin tenir lloc en un futur obliguin a modificar-los (a l’alça o a la baixa) en els
pròxims exercicis, la qual cosa es faria de forma prospectiva reconeixent els efectes del canvi
d’estimació en els corresponents comptes de resultats futurs.
d)

Comparació de la informació. Els estats financers adjunts de FUNDACIÓ CARLES BLANCH, tancats
a 31 de desembre de 2016 es presenten de conformitat amb els esquemes i la normativa sobre
comptabilitat de Fundacions continguda a la Llei 4/2008, de 24 d’abril i al Decret 259/2008 de la
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Generalitat de Catalunya, de 23 de desembre i d’acord amb les modificacions aprovades pel RD
125/2010 de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les
associacions subjectes a la seva legislació, amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni,
de la situació financera, dels resultats de l’Entitat i de l’estat de canvis en el patrimoni net.
e)

Agrupació de partides. En el supòsit d’existir partides que han estat objecte d’agrupació en el
balanç, en el compte de resultats, en l’estat de canvis en el patrimoni net, la desagregació figura en
altres apartats de la memòria.

f)

Elements recollits en diverses partides. Els elements del patrimoni que estan registrats en dues o
més partides del balanç, s’expliquen, en el cas que n’hi hagi, en els corresponents apartats de la
memòria.

g)

Canvis en criteris comptables. L’Entitat ha aplicat durant el present exercici els mateixos criteris
comptables que a l’exercici anterior, a excepció dels criteris comptables i normes de valoració que
ha obligat l’aplicació del nou Pla General de Comptabilitat.

h)

Correcció d’errors. Durant l’exercici no s’han realitzat ajustos significatius per correcció d’errors.

Nota 3. Aplicació de resultats
L’Òrgan de Govern de l’Entitat ha acordat sol·licitar al Patronat de la FUNDACIÓ l’aprovació de la
següent distribució dels resultats de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016:
2016
Base de repartiment
Excedent de l'exercici

Import
-10.811,47

Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació
A Excedents negatius d'exercicis anteriors
Total

-10.811,47
Import
-10.811,47
-10.811,47

L’Òrgan de Govern de l’Entitat va acordar sol·licitar al Patronat de la FUNDACIÓ l’aprovació de la
següent distribució dels resultats de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015 va ser la següent:
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2015
Base de repartiment
Excedent de l'exercici

Import
-8.315,90

Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació
A Excedents negatius d'exercicis anteriors
Total

-8.315,90
Import
-8.315,90
-8.315,90

Nota 4. Normes de valoració
L’Òrgan de Govern utilitza, per la redacció d’aquesta memòria abreujada, diferents termes que
considera convenient definir:
a)

Normes de registre i valoració: són els criteris específics que s’utilitzen per comptabilitzar i
mantenir el valor en llibres dels actius i passius de l’Entitat.

b)

Fluxos d’efectiu: entrades i sortides de diner en efectiu i els seus equivalents, entenent per
aquests, en el seu cas, les inversions a curt termini de gran liquiditat i baix risc d’alteracions en el
seu valor.

c)

Activitats d’explotació: activitats típiques de l’Entitat, així com altres activitats que no poden ser
classificades com d’inversió o finançament.

d)

Activitats d’inversió: les d’adquisició, alienació o disposició per altres medis d’actius a llarg termini i
altres inversions no incloses en l’efectiu i els seus equivalents.

e)

Activitats de finançament: activitats que produeixen canvis en la mida i composició del patrimoni
net i dels passius de caràcter financer.

f)

Valor raonable: és l’import pel qual es pot intercanviar un actiu o liquidar un passiu, entre parts
interessades i degudament informades que realitzin una transacció en condicions d’independència
mútua. Amb caràcter general s’ha de calcular per referència a un valor fiable de mercat.

g)

Classificacions entre corrent i no corrent: al balanç abreujat adjunt, els saldos es classifiquen en no
corrents i corrents. Els corrents es composen per aquells saldos que l’Entitat espera vendre,
consumir, desemborsar o realitzar en el transcurs del cicle normal d’explotació. Aquells que no
corresponen amb aquesta classificació es consideren com a no corrents.

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per l’Entitat en l’elaboració dels seus comptes
anuals per a l’exercici 2016, d’acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les
següents:
4.1.

Immobilitzat intangible

Als comptes no hi figura cap element dins d’aquest grup.
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4.2.

Béns integrants del patrimoni històric i cultural

Als comptes no hi figura cap element dins d’aquest grup.
4.3.

Immobilitzat material

Els béns compresos en l’immobilitzat material s’han valorat pel preu d’adquisició o cost de producció,
que es minora per les corresponents amortitzacions acumulades i qualsevol pèrdua per deteriorament
de valor conegut, en el seu cas. El preu d’adquisició o cost de producció inclou les despeses addicionals
que es produeixen necessàriament fins a la posada en condicions de funcionament del bé, incloent-hi les
despeses financeres quan el període de producció i d’instal·lació és superior a l’any.
Les substitucions o renovacions d’elements complets, els costos d’ampliació, modernització o millora
que augmenten la vida útil del bé, la seva productivitat, o la seva capacitat econòmica, són
comptabilitzats com un major import de l’immobilitzat material, amb la conseqüent retirada comptable
dels elements substituïts o renovats.
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s’imputen a resultats, seguint el
principi de meritació, com a despesa de l’exercici en el qual s’incorren.
L’amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d’adquisició dels actius menys el seu
valor residual, entenent-se que els terrenys sobre els que s’assenten els edificis i altres construccions
tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte d’amortització.
La dotació anual en concepte d’amortització dels actius materials es realitza amb contrapartida en el
compte de resultats i, bàsicament, equivalen als percentatges d’amortització determinats en funció dels
anys de vida útil estimada, d’acord amb el següent detall:
Grup d’elements
Construccions
Maquinària
Altres instal·lacions i utillatge
Mobiliari
Equips per a processos d’informació

Percentatge d’amortització
2%
10 %
10 %
10 %
25 %

El benefici o pèrdua resultant de la venda o retirada d’un actiu es calcula com la diferència entre
l’import de la venda i l’import en llibres de l’actiu, i es reconeix en el compte de resultats.
A la data de tancament de l’exercici no s’han identificat indicis de pèrdues de valor de cap dels béns de
l’immobilitzat material de l’Entitat, estimant l’Òrgan de Govern de la Fundació Carles Blanch que el valor
recuperable dels actius és major al valor en llibres, per la qual cosa no s’ha registrat pèrdua alguna pel
deteriorament del valor.
Activació de grans reparacions i costos de retirada i rehabilitació. La Fundació no té compromisos de
desmantellament, retirada o rehabilitació per als seus bens d’actiu. Per això no s’han comptabilitzat en
els actius valors per la cobertura de tals obligacions de futur.
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4.4.

Actius financers

a) Préstecs i partides a cobrar. En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la
venda de béns i prestació de serveis per operacions de tràfic de l'Entitat. També s'han inclòs aquells
actius financers que no s'han originat en les operacions de tràfic de l'Entitat i que no sent
instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantia determinada o
determinable.
Aquests actius financers s'han valorat inicialment pel seu valor raonable que no és altra cosa que el
preu de la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els costos que li han
estat directament atribuïts.
Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de
resultats els interessos reportats, aplicant el mètode de l'interès efectiu. Únicament serà aplicable
aquest criteri a un actiu financer amb venciment inferior a un any, quan l’efecte de comptabilitzar-lo
d’aquesta manera, al tancament de l’exercici, fos significatiu i rellevant.
Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els
reemborsaments de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputada
sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de
reemborsament al venciment. En el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més, les
correccions al seu valor motivades pel deteriorament que hagin experimentat.
El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor d'un instrument
financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els conceptes al llarg de la seva vida
romanent.
Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions per deteriorament
del valor dels actius financers per diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos
d'efectiu recuperables.
4.5.
a)

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
resultats, aplicant el mètode d’interès efectiu.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus
d'interès contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el
pagament de les quals s'espera que sigui en el curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal.
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal.

4.6.

Transaccions en moneda estrangera

No hi ha cap transacció inclosa dins d’aquesta partida.
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4.7.

Impost sobre beneficis

L’Entitat queda acollida al règim fiscal contemplat a la Llei 49/2002 de 23 de desembre.
Per al càlcul de l’Impost de Societats, s’han considerat les diferències que poguessin existir entre el
resultat comptable i el resultat fiscal, entenent aquest com la base imposable de l’impost, així com les
bonificacions i deduccions a la quota de l’impost que són considerades com un menor import de la
quota a pagar per l’impost de Societats de l’exercici en que s’obté aquest benefici, sempre que la base
imposable de l’impost resulti positiva.
4.8.

Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de meritació, és a dir, quan es produeix el
corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment en que es
produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor
raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis
prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i impostos.
Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal
pendent de pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable.
4.9.

Provisions i contingències

Als comptes no hi figura cap element dins d’aquest grup
4.10.

Elements patrimonials de naturalesa mediambiental

La FUNDACIÓ, per la seva activitat i instal·lacions, no compta amb inversions ni despeses rellevants ni
significatives ni provisions ni contingències de naturalesa mediambiental que poguessin ser significatives
en relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats del mateix.
4.11.

Subvencions, donacions i llegats

La FUNDACIÓ utilitza els següents criteris per a la comptabilització de les subvencions:
a)

Subvencions, donacions i llegats de capital. Les subvencions, donacions i llegats de caràcter
no reintegrables es comptabilitzen inicialment, com a ingressos directament imputats al
patrimoni net per l'import concedit. A aquests efectes, es considera no reintegrable quan hi ha
un acord individualitzat de concessió de la subvenció, donació o llegat a favor de l'entitat,
s'han complert les condicions establertes per a la seva concessió i no hi ha dubtes raonables
sobre la recepció de la subvenció, donació o llegat.
La imputació a resultats s'efectua atenent a la seva finalitat. S'imputen com ingressos de
l'exercici en proporció a la dotació a l’amortització efectuada en aquest període per als
elements de I'immobilitzat intangible i material, o, si s'escau, quan es produeix la seva
alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç.

b)

Subvencions d’explotació. S’abonen a resultats en el moment en que, després de la seva
concessió, l’Entitat estima que s’han complert les condicions establertes en la mateixa i,
per tant, no existeixen dubtes raonables sobre el seu cobrament. S’imputen als resultats
de forma que s’asseguren en cada període una adequada correlació comptable entre els
ingressos derivats de la subvenció i les despeses subvencionades.
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c)

Nota 5.

Donacions. Les donacions es valoren per l’import ingressat i s’imputen a resultats en el
moment de la seva concessió.

Béns del patrimoni històric i cultural

Als comptes no hi figura cap element dins d’aquest grup.

Nota 6.

Immobilitzat material

La composició i evolució durant l’exercici 2016 en els diferents comptes de l’immobilitzat material i de
les seves corresponents amortitzacions acumulades han estat els següents:

2016

Concepte
Cost
Saldo inicial
Entrades per adquisicions, ampliacions o millores
Saldo final

Instal·lacions Mobiliari i Equips
tècniques i altre
per a
Terrenys i
immobilitzat
processaments
construccions
material
d'informació

319.634,03

Total

319.634,03

21.100,21
4.605,26
25.705,47

39.393,00
3.942,99
43.335,99

380.127,24
8.548,25
388.675,49

Amortització acumulada
Saldo inicial
Dotacions
Saldo final

-59.586,77
-4.283,76
-63.870,53

-6.670,08
-3.427,10
-10.097,18

-28.495,12
-3.692,17
-32.187,29

-94.751,97
-11.403,03
-106.155,00

VALOR NET COMPTABLE

255.763,50

15.608,29

11.148,70

282.520,49

La composició i evolució durant l’exercici 2015 en els diferents comptes de l’immobilitzat material i de
les seves corresponents amortitzacions acumulades han estat els següents:
2015

Concepte
Cost
Saldo inicial
Entrades per adquisicions, ampliacions o millores
Saldo final

Instal·lacions Mobiliari i Equips
tècniques i altre
per a
Terrenys i
immobilitzat
processaments
construccions
material
d'informació

319.634,03

Total

319.634,03

17.644,15
3.456,06
21.100,21

30.650,94
8.742,06
39.393,00

367.929,12
12.198,12
380.127,24

Amortització acumulada
Saldo inicial
Dotacions
Saldo final

-55.303,01
-4.283,76
-59.586,77

-4.092,73
-2.577,35
-6.670,08

-25.216,36
-3.278,76
-28.495,12

-84.612,10
-10.139,87
-94.751,97

VALOR NET COMPTABLE

260.047,26

14.430,13

10.897,88

285.375,27
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El càrrec a resultats de l’exercici 2016 en concepte de dotació a la amortització de l’immobilitzat
material ha estat de EUR 11.403,03 mentre que al 2015 va ser de EUR 10.139,87.
L'import dels elements d'immobilitzat material totalment amortitzats a 31 de desembre de 2016 és de EUR
24.589,43, procedents de la partida comptable d’instal·lacions, maquinària, utillatge, mobiliari i d'equips per
a processaments d'informació i mobiliari.
No existeixen béns no vinculats directament a l'explotació, afectes a garantia i reversió.
L'Entitat no ha formalitzat contractes que l’obliguin a assumir costos futurs de desmantellament, retirada o
rehabilitació. Així mateix, no hi ha hagut canvis d'estimacions que afectin a valors residuals, a costos de
desmantellament, retirada o rehabilitació, vida útil o mètodes d'amortització.
Política d’assegurances.
La política de la Fundació és formalitzar pòlisses d'assegurances per a cobrir els possibles riscos als que estan
subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material. L'Administració revisa anualment, o quan
alguna circumstància ho fa necessari, les cobertures i els riscos coberts i s'acorden els imports que
raonablement s'han de cobrir per l'any següent.

Nota 7.
7.1.

Instruments financers
Actius financers.

La FUNDACIÓ reconeix com actius financers qualsevol actiu que sigui un instrument de patrimoni d’una
altra empresa, o suposi un dret contractual a rebre efectiu o qualsevol altre actiu financer, o a
intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment favorables.
7.2.

Passius financers.

La FUNDACIÓ reconeix com passius financers qualsevol passiu que sigui un instrument de patrimoni
d'una altra empresa o suposi una obligació contractual a tornar efectiu o altre passiu financer, o a
intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment favorables.
El saldo a 31 de desembre de 2016 correspon en la seva totalitat a passius financers corrents classificats
en la categoria de "Creditors per activitats i altres comptes a pagar" per import de EUR 48.478,62 i a
“Altres passius financers” per import d’EUR 757,12
7.3.

Saldos amb entitat vinculades.

No hi ha entitats vinculades en el sentit d’estar en disposició directament o indirectament de més de la
meitat dels drets de vot en el respectiu Òrgan de Govern.
7.4.

Usuaris i altres deutors

La seva composició i evolució durant l’exercici tancat a 31 de desembre de 2016 ha estat la següent:
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Concepte
Col.laboradors

2016
85.976,41

2015
41.472,63

85.976,41

41.472,63

Total

Col·laboradors. El saldo que es reflecteix en aquest epígraf correspon a ajudes rebudes per part de
col·laboradors diversos per a patrocinar l’objecte social de la Fundació.

7.5 Altres crèdits amb les Administracions Públiques
El saldo a 31 de desembre de 2016 correspon principalment a les subvencions oficials pendents de
cobrar per import de EUR 332.904,69 mentre que a l’exercici 2015 van ser de EUR 247.693,15

Concepte
Generalitat de Catalunya, Dep.d'Ensenyament
Consorci Badalona Sud
Generalitat de Catalunya, Dep. de Benestar
Ajuntament de Badalona
Diputació de BCN
Altres

2016
200.834,53
112.500,00
2.871,05
15.000,00
1.623,82
75,29

2015
76.249,60
142.000,00
13.568,65
14.500,00
600,00
774,90

332.904,69

247.693,15

7.6 Informació sobre el període mig de pagament a proveïdors. Disposició addicional tercera “Deure
d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol

2016
Concepte
Període mig de pagament a proveïdors

Dies
48,00

2015
Concepte
Període mig de pagament a proveïdors

Dies
55,00
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Nota 8.

Fons propis

L’evolució i composició d’aquest epígraf durant l’exercici 2016 ha estat el següent:

Concepte

Saldo inicial

Fons social
Romanent
Excedent de l'exercici
Total

Nota 9.

Aplicació del
resultat
d'exercicis
anteriors

Resultat de
l'exercici

Saldo final

6.010,12
39.343,41
-8.315,90

-8.315,90
8.315,90

-10.811,47

6.010,12
31.027,51
-10.811,47

37.037,63

0,00

-10.811,47

26.226,16

Subvencions, donacions i llegats

L’evolució de l’epígraf “Subvencions i donacions de capital” durant l’exercici 2016 és la següent:
Subvencions de capital -2016
Moviments exercici 2016
Saldo a
Corrent

Adquisició terreny nou local
Adquisició i reforma nou edifici
Altres

31.12.2015

Saldo a
Addicions

Aplicacions

31.12.2016

42.102,91
156.230,92
377.394,03

-3.988,17
-4.063,04

38.114,74
152.167,88
377.394,03

575.727,86

-8.051,21

567.676,65

Subvencions de capital -2015

Moviments exercici 2015
Saldo a
Corrent

Adquisició terreny nou local
Adquisició i reforma nou edifici
Altres

31.12.2014

Saldo a
Addicions

Aplicacions

31.12.2015

46.091,08
157.948,99
377.394,03

-3.988,17
-1.718,07

42.102,91
156.230,92
377.394,03

581.434,10

-5.706,24

575.727,86

L'import traspassat a resultat durant l’exercici 2016 en concepte de subvencions de capital ha estat de
EUR 8.051,21
Durant l’exercici 2016 no s’han rebut subvencions de capital.
El detall i naturalesa de les donacions i subvencions oficials a les activitats, atorgades durant l'exercici tancat a
31 de desembre de 2016 ha esta el següent:
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Tipus d'Ingrés

Naturalesa

Quantitat

Administració

Donatius
Donatius
Donatius
Donatius
Donatius
Donatius
Donatius
Total Donatius

Per l'activitat
Per l'activitat
Per l'activitat
Per l'activitat
Per l'activitat
Per l'activitat
Per l'activitat

202.228,64
16.700,00
10.000,00
29.734,92
9.000,00
30.000,00
157.548,86
455.212,42

Privats
Associació de Pares i Mares (AMPA)
AAAA
Escola Jesuïtes Sarrià- Sant Ignasi
Fundació St.Ignasi
Caritas
Ajut Proinfancia

Subvenció Explotació
Subvenció Explotació
Subvenció Explotació
Subvenció Explotació
Total Subvencions

Per l'activitat
Per l'activitat
Per l'activitat
Per l'activitat

77.000,00
15.000,00
57.421,00
1.623,82
151.044,82

Consorci Badalona Sud
Ajuntament de Badalona
Generalitat de Catalunya - Dep. Benestar
Diputació BCN

Total

606.257,24

S’han complert totes les condicions associades amb les donacions.

Nota 10.

Situació fiscal

La composició de l’epígraf “Altres deutes amb les Administracions Públiques” a 31 de desembre de 2016
és la següent:

Exercici
actual

Administracions Públiques deutores
Altres deutes amb les Administracions Públiques
- Hisenda Pública creditora per IRPF
- Organismes de la Seguretat Social creditors
Total

Exercici
anterior

17.430,35
12.335,99

19.737,19
12.879,99

29.766,34

32.617,18

Conciliació del Resultat Comptable amb la Base Imposable de l’Impost de Societats de l’exercici
finalitzat el 31 de desembre de 2016 i a 31 de desembre de 2015.
Exercici actual
CONCILIACIÓ DE L'IMPORT NET D'INGRESSOS I DESPESES DE
L'EXERCICI AMB LA BASE IMPOSABLE DE L'IMPOST SOBRE
BENEFICIS
Compte de resultats
Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici

715.753,86
Augments

-726.565,33

-10.811,47

Disminucions

Diferències permanents
Base imposable (resultat fiscal)

0,00
-10.811,47
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Exercici anterior
CONCILIACIÓ DE L'IMPORT NET D'INGRESSOS I DESPESES DE
L'EXERCICI AMB LA BASE IMPOSABLE DE L'IMPOST SOBRE
BENEFICIS
Compte de resultats
Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici

671.816,61
Augments

-680.132,51

-8.315,90

Disminucions

Diferències permanents

0,00

Base imposable (resultat fiscal)

-8.315,90

Les rendes obtingudes per la FUNDACIÓ estan exemptes de l’Impost sobre Societats d’acord amb el que
estableixen els articles 6 i 7 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, per la que s’aprova el règim fiscal de
les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
El detall de les rendes i despeses de la FUNDACIÓ a 31 de desembre de 2016 és el següent:
Detall de les rendes i despeses (RD 1270/2003 art. 3.1 a)

Concepte
RENDES EXEMPTES
Procedents de quotes (Llei 49/2002 art.6.4 i 7)
Procedents de donatius (Llei 49/2002 art 6.1)
Procedents de subvencions (llei 49/2002 art.6.1c)
Procedents d'interessos (Llei 49/2002 art 6.2)

DESPESES EXEMPTES
Despeses d'activitats culturals
Despeses d'administració

Exercici
actual

Exercici
anterior

95.685,83
460.455,17
159.096,03
516,83

90.835,96
439.577,16
139.986,24
1.417,25

715.753,86

671.816,61

709.110,48
17.454,85

668.816,34
11.316,17

726.565,33

680.132,51

La distribució de les despeses per activitat durant l’exercici 2016 a efectes del RD 1270/2003 art. 3.1 és
la següent:
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Distribució de les despeses (RD 1270/2003 art. 3.1)
Concepte

Administració

Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat material
Dotacions per a amortitzacions
Consum de béns destinats a les activitats
Treballs realitzats per altres entitats
Aprovisionaments
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials
Despeses de personal
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Transports
Primes d'assegurances
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Suministraments
Altres serveis
Serveis exteriors
Tributs
Altres despeses de gestió corrent
Altres despeses d'explotació
Total

Despeses
Activitats educatives

TOTAL

11.403,03
11.403,03

11.403,03
11.403,03

575,92

10.030,96
63.176,65
73.207,61

10.606,88
63.176,65
73.783,53

0,00

457.409,29
132.778,56
590.187,85

457.409,29
132.778,56
590.187,85

5.163,18
2.318,60
3.236,93
2.848,78

325,04
16.878,93

1.830,34
6.147,08
7.733,62
29.278,53

8.924,98
14.836,94
3.236,93
2.848,78
273,75
1.830,34
6.147,08
8.058,66
46.157,46

0,00

1.706,13
3.327,33
5.033,46

1.706,13
3.327,33
5.033,46

17.454,85

709.110,48

726.565,33

0,00
575,92

3.761,80
12.518,34

273,75

La FUNDACIÓ té obertes i són susceptibles de comprovació per part de la Inspecció d’Hisenda, les
declaracions de l’Impost sobre Societats dels exercicis 2011 a 2014 ambdós inclosos, i les relatives als
restants impostos que li són aplicables corresponents als exercicis 2012 al 2015, ambdós inclosos.
L`Òrgan de Govern de la FUNDACIÓ no espera que en cas d’inspecció, sorgeixin passius addicionals
d’importància.

Nota 11.

Aplicació d’elements patrimonials a finalitats pròpies

La dotació fundacional feta en el seu moment va ser de béns i drets inclosos a la partida de disponible
dels comptes de l’Entitat.

Nota 12.

Ingressos i despeses

Prestacions de serveis. Corresponents principalment als serveis socioeducatius prestats.
Aprovisionaments. Correspon en la seva totalitat a la compra de materials necessaris per a la realització de
diverses activitats detallades a la Nota 1 de la present memòria.

El seu desglossament a data de tancament dels exercicis 2016 i 2015 ha estat el següent:
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Concepte
Compres de béns destinats a les activitats
Serveis externs

Exercici
anterior
14.697,04
61.282,50
75.979,54

Exercici actual
10.606,88
63.176,65
73.783,53

Despeses de personal. La composició d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2016 i 2015 és la següent:

Concepte
Sous i Salaris
Seguretat Social a càrrec de la Fundació
Altres despeses socials

Nota 13.

Exercici
actual
457.409,29
131.296,88
1.481,68
590.187,85

Exercici
anterior
434.625,40
119.011,65
2.560,00
556.197,05

Ajuts pendents d’aplicar

Des de l’any 2003 és d’aplicació l’article 27 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, pel qual les
fundacions han de destinar almenys el setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals
que obtenen al compliment de les finalitats fundacionals, i la resta s’ha de destinar o bé al compliment
diferit de les finalitats o bé a incrementar-ne la dotació. L’aplicació mínima del setanta per cent dels
ingressos s’ha de fer efectiva en el termini de tres exercicis, a comptar des de l’inici del següent al de
l’acreditació comptable, a excepció dels supòsits per què el Protectorat hagi autoritzat un termini
diferent.
Els ajuts pendents d’aplicar a 31 de desembre de 2016 es detallen a continuació:
Ajuts pendents d'aplicar
Aplicació obligatòria
Any
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Nota 14.

Ingressos totals
394.773,59
429.512,67
470.394,61
515.723,26
517.722,33
538.731,32
529.444,23
671.816,16
715.753,86

Despeses
necessàries
-5.559,72
-9.891,76
-12.598,47
-11.801,23
-4.646,89
-4.296,48
-11.512,95
-11.316,17
-17.454,85

Rendes netes
389.213,87
419.620,91
457.796,14
503.922,03
513.075,44
534.434,84
517.931,28
660.499,99
698.299,01

Percentatge
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%

Import
272.449,71
293.734,64
320.457,30
352.745,42
359.152,81
374.104,39
362.551,90
462.349,99
488.809,31

Despeses
fundacionals
373.258,58
413.697,12
456.082,65
510.190,59
553.212,19
534.528,62
523.047,04
668.816,34
709.110,48

Pendent
d'aplicació
-

Informació sobre medi ambient

La FUNDACIÓ no té responsabilitats, despeses, actius, provisions ni contingències de naturalesa
mediambiental que poguessin ser significatius en relació amb el patrimoni, la situació financera i els
resultat de la mateixa. Per aquest motius no s’inclouen detalls específics en la present memòria dels
comptes anuals abreujats respecte a informació en qüestions mediambientals.
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Nota 15.

Fets posteriors al tancament

No s’han produït fets significatius amb posterioritat a la data de tancament dels comptes anuals i que
per la seva importància requereixin ésser inclosos en la memòria.
Nota 16.

Altra informació

Plantilla de Personal. El número mig de persones empleades als exercicis 2016 i 2015 per categories i la
distribució per sexes al tancament de l’exercici són els següents:
Nombre mitjà de persones empleades durant l’exercici
Concepte

Exercici actual

Exercici anterior

1
0
1
1
4
1
4
2
1
1
2
1
1
20

1
0
1
1
5
2
4
2
1
1
0
0
0
18

Director
Suport a la Direcció
Cap de Gestió
Cap de Projectes
Responsable de Projecte
Psicopedagog / Pedagog / Mestre
Educador Social
Treballador Social
Tallerista
Monitor
Psicoleg
Integrador Social
Administració
Total

Distribució del personal de l’Entitat al terme de l’exercici
Exercici actual
Concepte
Director
Cap de Gestió
Cap de projectes
Responsable de projece
Psicopedagog / Pedagog/ Mestre
Educador Social
Treballador Social
Tallerista
Monitor
Psicoleg
Integrador Social
Administracio
Total

Homes

Dones

Homes
1

1
2
1
1

1
1
1
4
1
4
2
1
1
2
1
1

14

20

9

1

1
1
2
1

6

Exercici anterior
Total

1
1
3
1
3

2
3
1
1
1

Dones

1
1
3
2
1
1

9

Total
1
1
1
5
2
4
2
1
1

18

Canvis en el Patronat de la Fundació. A la Nota 1 s’indica la composició del Patronat.
Retribucions als patrons o als membres de l’òrgan de govern. No s’han meritat remuneracions a
patrons, representants o membres de l’òrgan de govern ni pel reembossament de despeses ni pels
serveis prestats a l’entitat en concepte del desenvolupament de les seves funcions de patrons.
Honoraris d’auditoria. La remuneració als auditors per la realització de l’auditoria de comptes anuals a
31 de desembre de 2016 està fixada en EUR 2.350,00
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