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Balanços abreujats a 31 de desembre de 2018 i 2017

(Euros)
ACTIU

Notes de
la
memòria

A) ACTIU NO CORRENT

2018

1.132.195,48

I. Immobilitzat intangible
1. Aplicacions informàtiques

6

121,56
121,56

II. Immobilitzat material
1.Terrenys i construccions
2. Instal·lacions, maquinària i utillatge
3. M obiliari i Equips per a processaments d'informació
4. Elements de Transport i Altre inmobilitzat material
5. Inmovilitzacions materials en curs i acomptes.

5

992.488,58
759.591,46
81.991,02
52.742,11
17.779,95
80.384,04

III. Inversions en entitats del grup i associades a ll/t
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats del grup
IV. Inversions financeres a llarg termini
2. Altres actius financers

8, 10
16
8

B) ACTIU CORRENT
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les
activitats i altres comptes a cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
2. Altres deutors
3. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

8
16

129.389,36
116.639,36
12.750,00
10.195,98
10.195,98

8

45.719,06
45.719,06

IV. Inversions financeres a curt termini
1. Instruments de partimoni
3. Valor representatius de deute
4. Altres actius financers

8

14.968,44
9.422,00
5.546,44

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria
TOTAL ACTIU (A+B)

PATRIMONI NET I PAS S IU

792.497,62 A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
558,00 Ι. Fons dotacionals o fons socials
558,00 1. Fons dotacionals o fons socials
656.050,01 ΙΙ. Excedents d'exercicis anteriors
537.189,60 1. Romanent
83.036,83 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors
26.662,00 III.Excedent de l'exercici
9.161,57
A-2) S ubvencions, donacions i llegats rebuts
1. Subvencions oficials de capital
129.389,36
116.639,36 B) PAS S IU NO CORRENT
12.750,00 I. Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
6.500,25
3. Altres deutes a llarg termini
6.500,25
V. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

1.239.376,01 1.317.832,91 C) PAS S IU CORRENT
I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
1.052.769,01
813.388,71
3. Altres deutes a curt termini
648.014,79
284.029,32
86.078,75
108.693,50 II.Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini
318.675,47
420.665,89
III. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

III. Inversions en entitats del grup i associades a c/t
1. Crèdits a entitats

V. Periodificacions a curt termini

2017

116.901,94
116.901,94

1. Proveïdors
2. Creditors Varis
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques

33.436,10
15.602,73 IV.Periodificacions a curt termini
13.095,84
4.737,53

8.990,57

8.512,41

116.928,93
116.928,93

345.593,75
345.593,75

2.371.571,49 2.110.330,53 TOTAL PATRIMONI NET I PAS S IU (A+B+C)
La memòria adjunta forma part dels comptes anuals

Notes de
la
memòria

4,8

4,8

3,4,8
4,12

9

9, 10

9

2018

2017

1.055.141,29
770.953,57
183.308,69
183.308,69

1.075.781,10
770.911,54
183.308,69
183.308,69

587.602,85
1.179.046,92
-591.444,07
42,03

560.782,99
1.104.273,79
-543.490,80
26.819,86

284.187,72
284.187,72

304.869,56
304.869,56

157.811,81
157.811,81
145.931,81
11.880,00

213.266,22
213.266,22
199.122,56
14.143,66

1.158.618,39
329.511,84
276.711,84
52.800,00

821.283,21
242.989,76
108.829,43
134.160,33

9, 10

274.250,00

26.379,79

9

13

407.870,36
236.466,36
107.015,60
1.833,70
62.554,70

223.127,29
31.326,61
88.628,87
50.033,37
53.138,44

12

146.986,19

328.786,37

2.371.571,49

2.110.330,53
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Comptes de resultats abreujats corresponents als exercicis acabats a 31 de desembre de
2018 i 2017
(Euros)
(Deure) Haver
1. Ingressos per les activitats

Notes de la
memòria
4,11,12

a)Vendes i Prestacions de serveis

2018

2017

1.791.230,76

2.072.554,46

1.170.672,57

1.601.798,27

b) Subvencions oficials a les activitats

415.057,19

450.204,19

c) Donacions i altres ingressos per a activitats

207.400,00

d) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats
2. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
3. Aprovisionaments

15

20.552,00

-1.899,00

-

-81.608,95

-78.834,36

a) Consum i deteriorament d'existencias

-81.608,95

-78.834,36

b) Treballs realitzats per altres entitats

-

-

4. Altres ingressos de les activitats

4

a) Ingressos per arrendaments

46.469,34

43.200,00

43.962,31

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

2.507,03

43.200,00
-

5. Despeses de personal

15

-974.181,55

-1.052.089,41

6. Altres despeses d'explotació

4

-567.858,24

-718.815,08

-536.599,85

-580.732,26

-42.778,32

-31.254,08

a) Serveis exteriors
a.1) Arrendaments i cànons

7.a

a.2) Reparacions i conservació

-67.664,68

-63.970,23

-259.124,30

-336.950,46

a.4) Transports

-14.663,21

-17.775,55

a.5) Primes d'assegurances

-21.035,86

-19.837,60

a.6) Serveis bancaris

-7.003,52

-6.193,03

a.7) Relacions Públiques

-3.025,79

-4.056,57

a.8) Subministraments

-72.466,14

-73.963,71

a.9) Altres serveis

-48.838,03

-26.731,03

-35.981,50

-10.367,22

8.680,50

-40.977,56

-3.957,39

-86.738,04

-67.045,34

-113.557,33

8. S ubvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

20.681,84

22.293,47

9. Deteriorament i resultat per enajenacions de l'inmobilitzat

-3.423,18

a.3) Serveis professionals independents

b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats
d) Altres despeses de gestió corrent
7. Amortització de l'immobilitzat

5,6

-

10. Altres resultats

-29.900,16

-7.871,80

I ) RES ULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

134.364,53

166.879,95

659,53

13.566,94

10. Ingressos financers
11. Despeses financeres
12. Deteriorament i resultats per alienacions d'instruments financers
a) Deterioraments i pèrdues
II ) RES ULTAT FINANCER (10+11+12)

-11.326,83

-24.472,41

-123.655,20

-129.154,62

-123.655,20

-129.154,62

-134.322,50

-140.060,09

42,03

26.819,86

42,03

26.819,86

III ) RES ULTATS ABANS D'IMPOS TOS (I+II)
13. Impostos sobre beneficis

-

IV ) RES ULTAT DE L'EXERCICI (III+13)
La memòria adjunta forma part dels comptes anuals

-
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Estats abreujats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis acabats el 31 de
desembre de 2018 i 2017

(Euros)
Fons
dotacional
C) S ALDO, FINAL DE L' ANY 2016
I. Ajustaments per canvis de criteri 2016 i anteriors
II. Ajustaments per errors 2016 i anteriors
D) S ALDO AJUS TAT, INICI DE L'ANY 2017
I. Excedent de l'exercici
II.Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)
4. Altres aportacions
IV. Altres variacions del patrimoni net
E) S ALDO, FINAL DE L' ANY 2017
I. Ajustaments per canvis de criteri 2017 i anteriors
II. Ajustaments per errors 2017 i anteriors
D) S ALDO AJUS TAT, INICI DE L'ANY 2018
I. Excedent de l'exercici
II.Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)
4. Altres aportacions
IV. Altres variacions del patrimoni net
E) S ALDO, FINAL DE L' ANY 2018

183.308,69
183.308,69
-

Excedents
Subvencions,
Excedent de
d'exercicis
donacions i
l'exercici
anteriors
llegats rebuts i
708.721,85 -147.938,86
327.162,76
708.721,85 -147.938,86
327.162,76
26.819,86
-22.293,20

TOTAL
1.071.254,44
1.071.254,44
26.819,86
-22.293,20

-147.938,86
183.308,69 560.782,99
183.308,69 560.782,99
-

147.938,86
26.819,86
26.819,86
42,03
-

304.869,56
304.869,56
-20.681,84

1.075.781,10
1.075.781,10
42,03
-20.681,84

183.308,69

-26.819,86
42,03

284.187,72

1.055.141,29

26.819,86
587.602,85
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Memòria abreujada

1.

Informació General i activitat de l’entitat
Fundació Obra Social Comunitària Bellvitge és una entitat amb personalitat jurídica
pròpia i plena de capacitat d’obrar pel compliment de les seves finalitats, i està mancada
d’ànim de lucre. Es va constituir l’any 1987 i el seu domicili social actual es troba a Zona
Sant Medir s/n de Sant Gregori (Girona)
L’activitat de la Fundació i finalitat social és:

a)

•

Promoure la vida comunitària cristiana i també tot allò que ajudi al
desenvolupament de la persona, amb preferència dels més pobres, exclòs tot
afany de lucre.

•

Les activitats que agrupa la fundació són: serveis agraris, forestals i de jardineria,
serveis de restauració i projectes socials.

Memòria Social
FITXA TÈCNICA
Nom: Fundació Privada Obra Social Comunitària de Bellvitge (OSCOBE)
Direcció: Zona Sant Medir, s. núm- 17150 Sant Gregori
Telèfon: 972.22.16.57
Fax: 972.21.13.99
E.mail: info@oscobe.com
Pàgina Web: www.oscobe.com
NIF: G-17143108
Personalitat jurídica: Fundació privada
Data i any de constitució: 19 d’octubre de 1987
Nº de Registre de Fundacions: 332
Xarxa a les que pertany l’entitat: Entitats Catalanes d’Acció Social

1
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Federació d’Entitats de Pisos d’Autonomia
Acacer- Associació Catalana d’Agències
Col·locació.
Xarxa Incorpora d’Obra Social “la Caixa”
Xarxa Estatal de Jesuïtes Menors en risc
Taula laboral de Salt
Inserèxit

de

Consell de Cohesió Social Ajuntament de Girona

ACOLLIMENT RESIDENCIAL
CRAE “CAN TAI”
Gener 2018-Desembre 2018
Objectiu del servei: assolir per part dels menors acollits l’autonomia que els permeti
arribar a la majoria d’edat amb uns mínims hàbits socials que els garanteixi un
funcionament normalitzat dins la societat. Aquesta autonomia sempre entesa com a
interdependència entre el jove i allò social i l’assoliment d’un grau de responsabilitat
adequat.
Actualment gestionat per Suara Cooperativa.
SERVEI DE PISOS ASSISTITS PER JOVES EX- TUTELATS 18-21 ANYS
Informació rellevant de l’any 2018: Obtenció del Certificat UNE-EN-ISO- 9001:2015
Gener 2018-Desembre 2018
La Fundació disposa de 3 pisos assistits per a joves ex-tutelats d’entre 18-21 anys, a la
ciutat de Girona.
Objectiu del servei és garantir que tots els joves que inicien el procés d’autonomia pugin
disposar de recursos de recolzament per la seva finalització afavorint la seva
emancipació i posterior independència.
Resultats aconseguits:
Joves atesos: 15 (13 nois i 2 noies)
Joves inserits laboralment: 3
Joves derivats a una formació: 23
Joves que han finalitzat el seu itinerari: 5

2
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PISOS ASSISTITS PER A JOVES TUTELATS MENORS DE 16-18 ANYS
Agost 2017-Desembre 2018
La Fundació disposa d’un pis assistit, per a joves tutelats d’entre 16-18 anys a Figueres.
La finalitat d’aquest servei és ajudar a aquests joves a assolir l’autonomia que els
permeti arribar a la majoria d’edat amb uns d’hàbits socials i els garanteixi un
comportament normalitzat dins la societat.
Resultats aconseguits:
▪
▪
▪

Joves atesos: 11
Joves derivats a una formació: 11
Joves que han continuen el seu itinerari:11
FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL

FORMACIÓ PRELABORAL
SERVEI PREPARA’T
Gener 2018 - Desembre 2018
Servei social especialitzat d’atenció diürna adreçat a adolescents en situació o risc de
desemparament o risc de patir-ne, que ofereix activitats dirigides d’habilitats socials i de
caràcter formatiu prelaboral amb l’objectiu que assoleixin una millor preparació per a la
vida adulta.
Resultats aconseguits:
▪
▪
▪
▪
▪

Joves atesos: 31
Joves que continuen en el servei (a gener de 2019): 10
Joves que s’han inserit laboralment: 6
Joves que continuen el seu itinerari formatiu: 13
Joves que han finalitzat el seu itinerari formatiu: 21

3
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PROJECTE UEC (UTE OSCOBE-ESCOLA NOVES TENDÈNCIES)
UEC PNO (Programa de Noves Oportunitats) I UEC 19
Setembre 2017 – Juliol 2018
El Projecte Educatiu UEC (Unitat d’Escolarització Compartida), té l’objectiu de garantir
l’acompanyament integral dels alumnes en el seu procés maduratiu, desenvolupant les
competències bàsiques que els possibilitin l’obtenció del GESO així com la continuïtat
dins del sistema educatiu reglat i/o no reglat o bé l’accés a la vida activa mitjançant un
currículum, una organització de les seves activitats i del temps educatiu adaptat a les
seves necessitats.
Aquest projecte s’ha creat a partir d’una UTE (unió de dues entitats) en aquest cas de la
Fundació OSCOBE i l’Escola Noves Tendències de Girona.
Resultats aconseguits:
UEC 19
▪
▪
▪

Alumnes atesos curs 2017/2018: 20 alumnes
Alumnes que han finalitzat el seu període educatiu: 12
Alumnes que continuen el seu itinerari formatiu: 12 (5 Centre de Noves
Oportunitats i 7 a altres formacions)

UEC PNO
▪ Alumnes atesos curs 2017/2018: 45 alumnes
▪ Alumnes que han finalitzat el seu itinerari formatiu: 32
▪ Alumnes que continuen el seu itinerari formatiu: 26 ( 11 alumnes derivats al
Centre de Noves Oportunitats i 15 alumnes derivats a altres formacions).
Projecte en curs:
▪ Alumnes atesos UEC 19 curs 2018/2019 (en l’actualitat): 15 alumnes
▪ Alumnes atesos UEC PNO curs 2018/2019 (en l’actualitat): 35 alumnes
PROJECTE UEC MAÇANET (AYUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVAOSCOBE)
Setembre 2017 - Març 2018

4
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El Projecte Educatiu UEC (Unitat d’Escolarització Compartida), té l’objectiu de garantir
l’acompanyament integral dels alumnes en el seu procés maduratiu, desenvolupant les
competències bàsiques que els possibilitin l’obtenció del GESO així com la continuïtat
dins del sistema educatiu reglat i/o no reglat o bé l’accés a la vida activa mitjançant un
currículum, una organització de les seves activitats i del temps educatiu adaptat a les
seves necessitats.
Resultats aconseguits:
▪
▪
▪

Alumnes atesos curs 2017/2018: 9 alumnes
Alumnes que continuen el seu itinerari formatiu: 8 alumnes
Alumnes que continuen el seu itinerari en altres serveis: 1 (l’institut)

CENTRE DE NOVES OPORTUNITATS (UTE INTERMEDIA-OSCOBE)
Maig 2018 - Desembre 2018
El Projecte CNO, és un centre de noves oportunitats que té com a objectiu formar i
inserir a joves d’ entre 16 -25 anys que no estan realitzant cap formació i estan dins del
programa de garantia juvenil.
La finalitat d’aquest projecte és incorporar a aquests joves en altres projectes formatius (
professionalitzador) millorant així, la seves competències transversals, les habilitats
socials i personals, competències tècniques... per augmentar el seu grau d’ocupabilitat i
facilitar la inserció laboral en el mercat de treball.
Resultats aconseguits:
▪
Joves entrevistats: 284
▪
Joves atesos: 284
TÈCNIC PROFESSIONAL
PROGRAMA PFI: FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL
PFI Auxiliar d’Hosteleria: cuina i serveis de restaurant
Desembre 2017 - Juliol 2018 (1000h)
El PPI té la finalitat de proporcionar als joves d’entre 16 i 25 anys que no han obtingut
el graduat escolar en educació secundària obligatòria, la formació bàsica i professional
que el permeti una inserció social i laboral satisfactòria, la seva continuïtat formativa,
així com obtenir l’acreditació oficial corresponent. El perfil professional que s’està
desenvolupant és d’ Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració amb un total de
1.000h.
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Resultats aconseguits:
Joves atesos: 17
Joves que finalitzen el seu itinerari formatiu: 13
▪
Joves que s’insereixen laboralment: 5
▪
Joves que continuen el seu itinerari formatiu: 6
PFI Auxiliar d’Hosteleria: cuina i serveis de restaurant lligat al Programa de
Noves Oportunitats
Setembre 2018 - Maig 2019 (1000h)
▪
▪

El PPI té la finalitat de proporcionar als joves d’entre 16 i 25 anys que no han obtingut
el graduat escolar en educació secundària obligatòria, la formació bàsica i professional
que el permeti una inserció social i laboral satisfactòria, la seva continuïtat formativa,
així com obtenir l’acreditació oficial corresponent. El perfil professional que s’està
desenvolupant és d’ Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració amb un total de
1.000h.
Resultats aconseguits:
▪
▪
▪
▪

Joves atesos: 21
Joves que finalitzen el seu itinerari formatiu: pendent
Joves que s’insereixen laboralment: pendent
Joves que continuen el seu itinerari formatiu: pendent

FOAP 2017 Formació tecnicoprofessional d’Activitats d’Auxiliar de viver,jardins i
centre de jardineria (Certificat de professionalitat de nivell 1)
Desembre 2017 – Abril 2018 (350H)
Itinerari formatiu conduent a l’obtenció de Certificat de professionalitat de nivell1,
composat per 3 blocs: mòdul formatiu de l’especialitat (CEN), mòdul de formació
complementària (FCO) i mòdul de pràctiques professional no laborals (MP)
Resultats aconseguits:
▪
▪
▪

Alumnes participants: 18
Alumnes amb acreditació total del CP : 13
Alumnes amb acreditació parcial del CP: 2

FOAP 2017 Formació Complementària: Foment i Promoció del Treball Autònom
Març 2018 – Abril 2018 (30H)
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El programa FOAP és un itinerari formatiu conduent a l’obtenció de Certificat de
professionalitat de nivell 1, composat per 3 blocs: mòdul formatiu de l’especialitat
(CEN), mòdul de formació complementària (FCO) i mòdul de pràctiques professional
no laborals (MP), però paral·lelament es va tenir la oportunitat d’oferir una formació
complementària als alumnes que en aquell moment estaven realitzant un itinerari
formatiu en algun dels CP’s
Resultats aconseguits:
▪
▪

Alumnes participants: 15
Alumnes amb acreditació total del CP : 15
ACORD MARC- CP2- SERVEIS DE RESTAURANT

Gener 2018 – Juny 2018 (590 hores)
Febrer 2018- Juliol 2018 (590 hores)
*2 cursos simultanis
Certificat de professionalitat en l’especialitat de Serveis de Restaurant, adrçat
prioritàriament a treballadors/es desocupats/es amb nivell mínim d’estudis de Graduat
en ESO o queivalent, que té com a objectiu millorar la formació i especialització en
aquest sector professional, amb la finalitat d’aconseguir un millor èxit per a la inserció
laboral.
La formació consta de:
CEN- Serveis de Restaurant amb un total de 500 hores.
FCO- Formació Complementaria amb un total de 10 hores.
MP0061- Mòdul de pràctiques en empresa amb un total de 80 hores.
Resultats aconseguits:
▪
▪
▪

Alumnes participants: 43
Alumnes amb acreditació total del CP: 16
Alumnes que acreditació parcial del CP: 22

▪

ACORD MARC- CP1- HOTR0308 OPERACIONS BÀSIQUES DE SERVEIS
D’ÀPATS (CÀTERING)
Setembre 2018 – Novembre 2018
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Certificat de Professionalitat en l’especialitat de Serveis de Restaurant, adreçat
prioritàriament a treballadors/es desocupats/es amb nivell mínim d’estudis de Graduat
en ESO o equivalent que té com a objectiu millorar la formació i especialització en
aquest sector professional, amb la finalitat d’aconseguir un millor èxit per la inserció
laboral.
La formació consta de:
CEN- Serveis de Restaurant amb un total de 120 hores.
FCO- Formació Complementaria amb un total de 20 hores.
MP0061- Mòdul de pràctiques en empresa amb un total de 40 hores.
Resultats aconseguits:
▪
▪
▪

Alumnes de participants: 7
Alumnes amb acreditació total del CP :14
Alumnes amb acreditació parcial del CP:1

INSERCIÓ LABORAL
INCORPORA
Gener 2018- Desembre- 2018
És un programa d’intermediació laboral, basat en les necessitats del teixit social i
empresarial i que garanteix una bona integració de la persona a l’empresa. En aquest
programa treballen en xarxa les següents entitats de les comarques de Girona: Fundació
Altem, Càrites Diocesana de Girona, Suara Cooperativa, Grup Mifas, Fundació Astres,
Creu Roja Girona, La Fageda, Astrid 21, Fundació Drissa, Fundació MAP, Fundació
Plataforma Educativa i Fundació OSCOBE.
Resultats aconseguits:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Persones ateses: 188
Insercions totals: 122
Empreses visitades: 192
Empreses visitades (noves): 90
Empreses contractants: 91
Ofertes gestionades:115
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PUNTS FORMATIUS INCORPORA
Gener 2018 Desembre- 2018
Els punts formatius Incorpora tenen com a objectiu millorar l’empleabilitat dels usuaris
Incorpora oferint- los una capacitació professional per augmentar el seu grau d’inserció i
millorar la qualitat de les insercions assolies.
Aquesta capacitació inclou sessions de coaching individual on es treballa l’apoderament
de les competències transversals, capacitació tècnica ( formació com ajudant de cuina,
peó de jardineria i ajudant de cambrer) i pràctiques no laborals en empreses.
Resultats aconseguits:
▪
▪
▪
▪

Persones participants: 62 (4 cursos)
Persones que han realitzat una formació: 62
Persones inserides laboralment: 26 persones
Nombre d’empreses prospectades: 50 empreses
REINCORPORA

Gener 2018 – Desembre 2018
L’objectiu del projecte ha estat la realització d’itineraris personalitzats d’inserció
sociolaboral a persones d’àmbit penitenciari, que han contribuït a la millora de les
competències professionals d’ajudants de cuina, i ha facilitat el desenvolupament de
valors i integració laboral en l’empresa.
S’ha col·laborat en el servei de menjador social adreçat a persones “sense sostre”
mancades d’habitatge o en situació de pobresa severa i exclusió social del centre “La
Sopa” de Girona. Aquesta col·laboració ha consistit en l‘elaboració d’un plat del menú
diari del menjador social, posant en pràctica les competències tècniques adquirides en el
curs formatiu.
Resultats aconseguits:
▪
▪
▪
▪

Nombre de persones ateses: 28 personas
Persones que han finalitzat el seu itinerari:14 persones
Persones que s’han inserit laboralment: 17 persones
Usuaris derivats a altres formacions: 6 persones
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PROGRAMA MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ PER A PERSONES
DESTINATÈRIES DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (LA SELVA)
Novembre 2017 – Desembre 2018
És un programa d’orientació i suport a la inserció adreçat a persones que perceben la
Renda Garantia de ciutadania, el qual compta també amb el propòsit de resoldre els
problemes personals que motiven algunes de les situacions de dificultat.
Resultats aconseguits:
▪
▪
▪

Nombre de persones ateses: 52
Persones inserides laboralment: 13
Persones que finalitzen el seu itinerari: 2 4

PROGRAMA D’ORINETACIÓ I ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ
Desembre 2017 - Octubre 2018
És un programa d’orientació i de desenvolupament competencial que vol donar resposta
a les persones en situació d’atur puguin identificar aquells factors que els estan
dificultant l’accés al mercat laboral i puguin desenvolupar les competències per
millorar-ne l’ocupabilitat.
L’itinerari complert consta de 4 blocs: competències clau, anàlisi de l’ocupabilitat,
recerca de feina i desenvolupament competencial.
El programa està ubicat al Consorci de Benestar Social del municipi de Santa Coloma
de Farners, comarca de la Selva.
Resultats aconseguits:
▪
▪
▪
▪

Nombre de persones ateses :83
Persones inserides laboralment: 47
Empreses prospectades: 273
Ofertes gestionades: 112
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PROGRAMA PONT LABORAL
Gener 2018 – Setembre 2018
El programa té la finalitat de treballar amb aquelles persones que formen part de l’atur
estructural de la borsa de treball de la xarxa SIO, i amb un procés d’empoderament i de
millora de .l’ocupabilitat s’han de convertir en candidats dels programes de polítiques
actives que gestiona la comarca de la Selva, com a pas previ de la inserció laboral en el
mercat ordinari.
Resultats aconseguits:
▪
▪
▪
▪

Nombre de persones ateses: 99
Persones inserides laboralment: 56
Persones que finalitzen el seu itinerari: 58
Persones derivades a altres formacions: 14

PROGRAMA DE CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES
BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL
Octubre 2017 - Abril 2018
Octubre 2018-Abril 2019
Aquesta convocatòria té l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en pràctiques de
joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per tal
de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències
derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al
mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.
Resultats aconseguits 2017/2018
▪
Joves contactes:4
Resultats aconseguits 2018/2019
▪
Joves contractats:4 PROGRAMES FORMATIUS COMPLEMENTARIS
DISPOSITIU D’INSERCIÓ I SUPORT SOCIOLABORAL PER A JOVES EN
RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
Gener 2018 – Desembre 2018
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Projecte dirigit a joves en risc d’exclusió social de 16 a 29 anys que ofereix itineraris
integrals d’inserció laboral i suport socioeducatiu, integrant continguts formatius
d’àmbit socioeducatiu i laboral. Ha facilitat una formació adaptada al diagnòstic
d’ocupabilitat de cada jove i ha ofert una formació integral i personalitzada buscant
processos de socialització òptims.
Programa que complementa els itineraris dels següents projectes: Formació
d’Oferta en Àrees Prioritàries i Prepara’t
Resultats:
•
•
•
•

Joves participants: 38
Joves que continuen en el servei actualment: 10
Joves que s’han inserit laboralment: 8
Joves que s’han derivat a una formació: 13
PROGRAMA BEQUES ESCOLARS

Desembre de 2017 – Juny 2018
El programa de beques escolars, iniciat l’any 2002, té com a objectiu oferir beques a
estudiants en risc o situació d’exclusió social a través d’entitats socials de referència. Es
tracta d’ajudes perquè els alumnes entre 16 i 19 anys de l’entitat amb un baix nivell
econòmic puguin seguir formant-se fomentant la igualtat d’oportunitats.
Resultats aconseguits:
•

Joves participants: 7 alumnes
PROJECTE ÀMBAR

Setembre 2017 – Gener 2018
Àmbar és un projecte proposat i dissenyat pel Grup 3 de treball del Consell de Cohesió i
Serveis Socials de la ciutat de Girona.
L’objectiu principal rau en identificar i conèixer la manera com afecta la problemàtica
tractada per cada grup, compartint i posant a l’abast tot el coneixement i l’experiència
de les entitats participants per mirar de proposar mesures i/o coordinar recursos que, des
de les possibilitats de l’acció local, puguin aportar solucions a algunes d’aquestes
problemàtiques. Les accions es duen a terme al Centre Cívic del barri vell de Girona.
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PROJECTE PUNT DE TROBADA
Gener 2018 – Juny 2018
El projecte té la finalitat d’afavorir el desenvolupament de la dinamització
socioeducativa a partir de tallers, dinàmiques i estratègies participatives en el Punt de
Trobada Jove a l’Esquerra del Ter, en el marc de les actuacions del Programa de JovesTaialà liderat pel Serveis Socials d’Atenció Primària, el Centre Cívic Ter i les entitats
del sector que treballa en tres línies d’intervencions:
- Laboral i Formatiu
- Relacional i Educació no formal
- Suport i Foment a l’associacionisme
MESURES PENALS ALTERNATIVES
Gener 2018 – Desembre 2018
Les mesures penals alternatives permeten als òrgans judicials (jutges i tribunals) donar
una resposta menys aflictiva que les penes privatives de llibertat per la comissió d’una
falta o d’un delicte lleu o menys greu, al temps que se salvaguarden els drets de les
víctimes. Les mesures penals alternatives combinen:
- L’element retributiu de la pena. L’internament en un centre és substituït per una
mesura que, en la majoria dels casos, consisteix a fer una activitat que comporta
un benefici per a la comunitat.
- Els aspectes relacionats amb la prevenció general i especial de la pena pel fet
que s’aborden les causes que motiven el delicte i, per tant, s’orienten a reduir el
risc de reincidència.
- La finalitat educativa i integradora de la pena. La persona infractora pot conciliar
el règim penal amb la seva vida familiar i laboral.
Resultats aconseguits:
•

Persones participants: 8 persones

NECESSITATS BÀSIQUES
PLA D’AJUDA ALIMENTÀRIA
Gener 2018 – Desembre 2018
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Aquest programa contribueix a oferir un pla d’ajuda alimentària per a persones
necessitades. Com a entitat social, es col·labora en aquest programa a través d’un servei
de menjador social que atén a 20 joves, que presenten dificultats sòcio-econòmiques i
que necessiten aquest suport, mentre participen en un itinerari formatiu. Els joves poden
gaudir d’un àpat al dia complert, gràcies a l’ajuda i aportació de productes alimentaris
que dona la Creu Roja.
Resultats aconseguits:
•
2.

Joves atesos en el menjador social: 20 joves
BASES DE PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ ECONÒMICOFINANCERA

a) Imatge fidel
La informació econòmica-financera s’ha preparat a partir dels registres
comptables de l’Entitat i es presenten bàsicament seguint l’establert en el Decret
259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprová el Pla de Comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de
Catalunya i en les disposicions legals en matèria comptable obligatòries amb
l’objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats de l’Entitat.
Els esmentats comptes anuals han estat preparats a partir dels registres
comptables de l’Entitat i de les Unions Temporals d’Empreses descrites a la nota
17. Un detall de les UTEs és el següent:
Nom
UTE El Balcó de Girona
Oscobe-Escola Nove
UTE Nova Escola
Oscobe-Intermedia PNO
Girona UTE

75%
95%
75%

b) Principis comptables
Els principis i criteris comptables aplicats per a l’elaboració d’aquests comptes
anuals són els que es resumeixen en la Nota 4 d’aquesta memòria. Tots els
principis comptables obligatoris amb incidència en el patrimoni, la situació
financera i els resultats s’han aplicat en l’elaboració d’aquests estats financers.
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c) Comptes anuals
D’acord amb la legislació vigent, l’Entitat podria presentar els seus comptes
anuals segons el model simplificat, si bé ha optat per presentar la informació
seguint el model abreujat de comptes anuals.
d) Comparació de la informació
No hi ha causes que impedeixen la comparació de les xifres del present exercici
amb les del precedent.
e) Responsabilitat de la informació i estimacions realitzades
La informació compresa en aquests comptes anuals és responsabilitat del
Patronat de l’Entitat.
En els comptes anuals de l’Entitat corresponents a l’exercici acabat el 31 de
desembre de 2018 i 2017, s’han utilitzat ocasionalment estimacions realitzades
pel Patronat de l’Entitat per valorar alguns actius, passius, ingressos i despeses
que figuren registrats en aquests comptes anuals. Bàsicament, aquestes
estimacions es refereixen al deteriorament de les inversions en empreses del
grup.
Tot i que aquestes estimacions es van realitzar en funció de la millor informació
disponible a la data de formulació d’aquests comptes anuals sobre fets analitzats,
és possible que esdeveniments futurs obliguin a modificar-les a l’alça o a la
baixa en els pròxims exercicis, es faria de forma prospectiva reconeixent els
efectes del canvi d’estimació en els corresponents comptes de resultats futurs.
f) Empresa en funcionament
L’Entitat presenta els seus comptes anuals seguint el principi d’empresa en
funcionament. A continuació es detallen els factors causants i mitigants del
compliment del principi d’empresa en funcionament:
Factors causants:
-

Durant el present exercici el resultat de la Fundació ha ascendit a 42,03
euros positius, com a conseqüència dels resultats positius de les UTES
(veure nota 18) i la donació de la Fundació Mercè Fontanillas (veure nota
12).
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Factors mitigants:

3.

-

L’Entitat manté un fons de maniobra positiu, que ascendeix a 80.757,60
euros a l’exercici 2018 i de 496.549,70 euros a l’exercici 2017. Tot i què
manté saldos pendent de cobrament amb parts vinculades per import de
200.276,05 euros (veure nota 16).

-

La Entitat ha iniciat un pla estratègic amb la col·laboració de Sin Sinergia
Social Associació Coordinadora D’entitats per L’Interès General, entitat
vinculada al grup Fontanilles, incorporant-se un representant de la mateixa
en el Patronat de la Fundació i col·laborant en el renfocament de la
Fundació, amb l’objectiu que tots els serveis de la mateixa siguin
sostenibles per si mateixos.

APLICACIÓ DELS RESULTATS
La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici finalitzat a 31 de desembre de
2018 és la següent:
Euros
Base de repartiment:
Saldo compte de resultats
Aplicació:
A Resultats negatius d'exercicis anteriors

4.

42,03
42,03
42,03
42,03

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Els principals principis comptables i normes de valoració utilitzats per a la
preparació dels comptes anuals adjunts són els següents:
a) Immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries
L’immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu cost d’adquisició i,
posteriorment, es valora al seu cost, minorat per la corresponent amortització
acumulada (calculada en funció de la seva vida útil) i de les pèrdues per
deteriorament que, en el seu cas, hagi experimentat. Els actius intangibles amb
vida útil indefinida no s’amortitzen, però es sotmeten, almenys un cop a l’any a
un test de deteriorament.
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Sobre els elements patrimonials de l’immobilitzat intangible s’han practicar les
corresponents amortitzacions, els imports dels quals queden reflectís en el
Balanç de situació. Aquestes s’han dotat seguint un criteri sistemàtic, en funció
de la vida útil que és de 3 anys.
L’immobilitzat material es comptabilitza al seu cost d’adquisició, que inclou
totes les despeses addicionals directament relacionades amb els elements de
l’immobilitzat adquirits, incloent-hi les despeses financeres que fossin
directament atribuïbles a l’adquisició de l’actiu, sempre que requereixin d’un
període de temps superior a un any per a estar en condicions d’ús.
De l’esmentat cost d’adquisició es dedueix l’amortització acumulada i qualsevol
pèrdua per deteriorament experimentada.
Les despeses d’ampliació, modernització o millores que representin un augment
de la productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels
béns, es capitalitzen com major cost dels corresponents béns. Al contrari, les
despeses de reparació i manteniment incorreguts durant l’exercici s’imputen a
resultats.
L’amortització dels elements de les immobilitzacions materials es realitzen sobre
valors de cost, seguint el mètode lineal, aplicant els següents coeficients en
funció de la vida útil:

Construccions
Instal·lacions tècniques, Maquinària,Utillatge
Mobiliari
Equips per al processament d'informació
Elements de transport i Altre Inmmobilitzat

Coeficients
33 anys
9-11 anys
10-11 anys
3-4 anys
8-15 anys

b) Deteriorament de valor de l’immobilitzat material e intangible
En la data de cada balanç o sempre que existeixin indicis de pèrdua de valor,
l’Entitat revisa els imports en llibres dels seus actius materials i intangibles per a
determinar si existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una pèrdua per
deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, l'import recuperable de
l'actiu es calcula a l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament
de valor (si n’hi hagués). En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu per ell
mateix que siguin independents d'altres actius, l’Entitat calcularà l'import
recuperable de la Unitat Generadora d'Efectiu a la qual pertany l'actiu.
L'import recuperable és el valor superior entre el valor raonable menys el cost de
venda i el valor en ús.
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Per a estimar el valor en ús, l’Entitat prepara les previsions de fluxos de
tresoreria futurs abans d'impostos, descomptant-los al seu valor present utilitzant
tipus de descompte que reflecteixin les estimacions actuals del mercat de la
valoració temporal dels diners i dels riscos específics associats amb l'actiu. Per
aquells actius que no generen fluxos de tresoreria altament independents,
l'import recuperable es determina per a les unitats generadores d'efectiu a les
quals pertanyen els actius valorats.
Les pèrdues per deteriorament es reconeixen per a tots aquells actius o, si escau,
per a les unitats generadores d'efectiu que els incorporen, quan el seu valor
comptable excedeix l'import recuperable corresponent. Les pèrdues per
deteriorament es comptabilitzen dintre del compte de resultats, i es reverteixen,
excepte en el cas de procedir d'un fons de comerç, si hi ha hagut canvis en les
estimacions utilitzades per a determinar l'import recuperable. La reversió d'una
pèrdua per deteriorament es comptabilitza en el compte de resultats, amb el límit
que el valor comptable de l'actiu després de la reversió no pot excedir l'import,
net d'amortitzacions, que figuraria en llibres si no s'hagués reconegut prèviament
l'esmentada pèrdua per deteriorament.
c) Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
Arrendament operatiu
Es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendatari té el dret a utilitzar un actiu
durant un període de temps determinat, a canvi de pagar un import únic o una
sèrie de pagaments o quotes, sense que es tracti d’un arrendament de caràcter
financer, i es comptabilitza com ingrés o despesa de l’exercici en el que es
merita.
d) Actius financers i passius financers
Actius financers
Els actius financers es reconeixen en el balanç quan es porta a terme la seva
adquisició i es registren inicialment al seu valor raonable, incloent en general els
costos de l’operació, amb excepció dels actius financers mantinguts per a
negociar, en els quals els costos de la transacció que els siguin directament
atribuïbles es reconeixeran en el compte de resultats de l’exercici.
Els actius financers mantinguts per l’Entitat es classifiquen com:
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- Actius financers a cost amortitzat: correspon a crèdits comercials originats per
l’Entitat a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis directament i el
cobrament dels quals és de quantia determinada o determinable i no es
negocien en un mercat actiu. Posteriorment es valoren al seu cost amortitzat
reconeixent en el compte de resultats els interessos meritats en funció del seu
tipus d’interès efectiu. Quan el venciment d’aquests actius és inferior a un any
es valoren pel seu valor nominal.
Les corresponents pèrdues per deteriorament es doten en funció del risc que
presentin les possibles insolvències pel que fa al seu cobrament.
També s’inclouen les fiances i dipòsits, que figuren valorats al seu valor de
constitució.
- Actius financers a cost: correspon a valors mobiliaris que figuren valorats a
preu d’adquisició, incloses les despeses inherents a la mateixa. En cas de ser
necessari, es doten les oportunes provisions per a la depreciació dels valors
mobiliaris.
Deteriorament d’actius financers
L'import recuperable dels actius financers es calcula com el valor present dels
fluxos futurs de tresoreria estimats, descomptats al tipus d’interès efectiu
original. Les inversions a curt termini no es descompten. Les pèrdues per
deteriorament corresponents a aquests actius es registren en el compte de
resultats, i reverteixen en el cas que l'increment posterior de l'import recuperable
pugui ser relacionat de forma objectiva amb un fet ocorregut amb posterioritat al
moment en el qual la pèrdua per deteriorament va ser reconeguda.
Passius financers
Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els
costos de la transacció atribuïbles. Posteriorment al seu reconeixement inicial,
els passius financers es comptabilitzen al seu valor amortitzat sent la diferència
entre el cost i el valor de rescat registrada en el compte de resultats sobre el
període de durada del préstec en funció del tipus d'interès efectiu del passiu.
Els passius amb venciment inferior a 12 mesos comptats a partir de la data del
balanç es classifiquen com corrents, mentre que aquells amb venciment superior
es classifiquen com passius no corrents.
No obstant l'assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions
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comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus
d'interès contractual, inclosos els dèbits amb les Administracions Públiques, es
valoren pel seu valor nominal.
e) Efectiu i altres mitjans líquids equivalents
L’efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen l’efectiu en caixa i bancs
i els dipòsits i altres actius financers amb un venciment no superior a tres mesos
des de la data d’adquisició o constitució, sempre que no estiguin subjectes a
variacions significatives de valor per les seves característiques intrínseques.
f) Impostos sobre beneficis
L’Entitat està acollida al règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
"Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos Fiscales al
Mecenazgo" i en conseqüència exempta de tributació de l’Impost sobre
Societats.
Aquesta exempció no inclou els rendiments obtinguts a partir de l’exercici d’una
activitat classificada com a econòmica aliena a l'objecte o finalitat de l'Entitat.
La despesa per impost sobre beneficis de cada exercici es calcula mitjançant la
suma de l'impost corrent, que resulta de l'aplicació del corresponent tipus de
gravamen sobre la base imposable de l'exercici després d'aplicar les
bonificacions i deduccions que fiscalment siguin admissibles, més la variació
dels actius i passius per impostos diferits comptabilitzats. En tal sentit, l'impost
corrent és l'import estimat a pagar o a cobrar, conforme als tipus impositius en
vigor a la data del balanç.
La despesa per impost sobre societats es reconeix en el compte de resultats,
excepte quan aquest impost està relacionat amb partides directament reflectides
en el patrimoni net, en aquest cas l'impost es reconeix també en el patrimoni net.
Informació econòmica per al compliment de la Lei 49/2002
D’acord amb l’article 3 del Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel que
s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins
lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, s’inclou a continuació la següent
informació de l’exercici 2018:
✓ La totalitat de les rendes procedents d’explotacions econòmiques i de les
altres rendes obtingudes per la Fundació, són exemptes de l’Impost sobre
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Societats i s’identifiquen per activitats, per ingressos i despeses, i per
l’article de la Llei 49/2002, i es destinen a la realització de les finalitats
fundacionals més del 70 %.
✓ No s’ha satisfet retribucions en concepte de pertinença als patrons que
formen l’òrgan de govern de la Fundació.
g) Impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos
L'IVA suportat no deduïble forma part del preu d'adquisició dels actius corrents i
no corrents, així com dels serveis, que siguin objecte de les operacions gravades
per l'impost. Les posteriors rectificacions en l'import de l'IVA suportat no
deduïble, conseqüència de la regularització derivada de la prorrata definitiva, no
modifiquen les valoracions inicials dels actius, inclosos els béns d'inversió.
L'IVA repercutit no forma part de l'ingrés derivat de les operacions gravades per
aquest impost o de l'import net obtingut en la venda o disposició per altra via en
el cas de baixa de l'actiu no corrent.
Les regles sobre l'IVA suportat no deduïble són aplicables a qualsevol altre
impost indirecte suportat en l'adquisició de béns o serveis, que no siguin
recuperables directament de la Hisenda Pública.
Les regles sobre l'IVA repercutit són aplicables a qualsevol altre impost indirecte
que gravi les operacions realitzades per l'Entitat i que siguin recuperables a
través de la Hisenda Pública.
h) Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període de
meritament amb independència de la data de cobrament o pagament.
i) Despeses de personal
Excepte en el cas de causa justificada, l’Entitat està obligada a indemnitzar als
seus treballadors quan són acomiadats. Davant l’absència de qualsevol necessitat
previsible de finalització anormal del treball i atès que no reben indemnitzacions
aquells treballadors que es jubilen o cessen voluntàriament de la seva feina, els
pagaments per indemnització, quan sorgeixen, es carreguen com a despesa en el
moment que es produeixen.
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j) Transaccions amb parts vinculades
A l'efecte de presentació dels comptes anuals, s'entendrà que una altra entitat
forma part del grup quan ambdues estiguin vinculades per una relació de control,
directa o indirecta, anàloga a la prevista en l'article 42 del Codi de Comerç per
als grups de societats o quan les empreses estiguin controlades per qualsevol
mitjà per una o diverses persones físiques o jurídiques que actuïn conjuntament o
es trobi sota adreça única per acords o clàusules estatutàries.
Les operacions entre entitats del mateix grup, amb independència del grau de
vinculació entre les empreses del grup participants, es comptabilitzaran d'acord
amb les normes generals.
En conseqüència, amb caràcter general, els elements objecte de la transacció es
comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor raonable.
Si escau, si el preu acordat en una operació diferís del seu valor raonable, la
diferència haurà de registrar-se atenent a la realitat econòmica de l'operació. La
valoració posterior es realitzarà d'acord amb el previst en les corresponents
normes.
k) Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats per les activitats s’imputen a resultats en
funció de la seva meritació, independentment de la data de cobrament.
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor
raonable de l’import concedit i les de caràcter no monetari o en espècie es
valoren pel valor raonable del bé o servei rebut.
Subvencions, donacions i llegats no reintegrables
Es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general com un ingrés directament
imputable al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats atenent a la
seva finalitat:
-

Quan es concedeixen per assegurar una rendibilitat mínima o compensar dèficit
d’explotació s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es concedeixen.

-

Quan es concedeixen per finançar despeses específiques s’imputen com a
ingressos en el mateix exercici en què es meritin les despeses que estiguin
finançant.
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-

Quan es concedeixen sense assignació a alguna finalitat específica
s’imputen com ingressos del l’exercici en que es reconeguin.

-

Quan es concedeixen per finançar la cancel·lació de deutes s’imputen a
ingressos de l’exercici en què es produeixi aquesta cancel·lació, excepte
quan s’atorguin en relació a una finalitat específica, en aquest cas la
imputació es realitzarà en funció de l’amortització del bé finançat.

-

Quan es concedeixin per adquirir actius de l’immobilitzat intangible,
material, i inversions immobiliàries, s’imputen com a ingressos en l’exercici
en proporció a la dotació de l’amortització efectuada en aquest període per
als esmentats elements o en el cas de produir-se la seva venda, correcció
valorativa per deteriorament o baixa del balanç.

Tot i amb això, les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts
directament per incrementar el fons social de l’Entitat o per compensar dèficits
d’exercicis anteriors, no constitueixen ingressos i es registren directament en els
fons propis de l’Entitat, independentment del tipus de subvenció, donació o
llegat que es tracti.
Subvencions, donacions i llegats reintegrables
Es registren com a passius de l’Entitat fins que adquireixi la condició de no
reintegrable. A aquests efectes, es consideren no reintegrables quan existeixi un
acord individualitzat de concessió a favor de l’Entitat, es compleixin les
condicions establertes per a la seva concessió i no existeixin dubtes raonables
sobre la recepció de subvenció, donació i llegat.
l)

Negocis conjunts
Tots els actius, passius, ingressos i despeses s’integren a la comptabilitat de
l’Entitat en la proporció en la que és partícip (veure nota 17). També s’eliminen
els resultats no realitzats que pugui haver-hi per transaccions entre el partícip i el
negoci conjunt, així com els imports d’actius, passius, ingressos i despeses
recíprocs.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE
La composició i el moviment d’aquest capítol dels balanços adjunts per a l’exercici
anual acabat a 31 de desembre de 2018 i 2017 és el següent:
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Euros
Saldo a
1.1.18
Cost:
Terrenys i construccions
Instal·lacions
Instal·lacions tècniques, maquinària i utillatge
M obiliari
Equips processos informació
Elements de Transport i Altre inmobilitzat material
Immobilitzacions en curs
Amortització acumulada:
Terrenys i construccions
Instal·lacions
Instal·lacions tècniques, maquinària i utillatge
M obiliari
Equips processos informació
Elements de Transport i Altre inmobilitzat material
Deteriorament :
S aldo net

Altes

Bajas

Saldo a
31.12.18

1.072.535,77
375.553,88
193.397,29
79.602,15
87.114,05
144.576,34
1.952.779,48

294.966,53
8.076,87
12.560,60
3.036,84
2.291,35
12.161,24
79.577,22
412.670,65

5.371,90
1.672,22
7.044,12

1.367.502,30
383.630,75
200.585,99
82.638,99
87.733,18
156.737,58
79.577,22
2.358.406,01

-532.442,28
-301.502,13
-179.949,57
-62.366,48
-77.467,82
-113.106,94
-1.266.835,22
-29.894,26
-29.894,26
656.050,01

-34.409,40
-13.138,20
-7.544,49
-5.249,76
-3.589,80
-8.677,25
-72.608,90
-

2.462,12
958,82
3.420,94
-

-566.851,68
-314.640,33
-185.031,94
-67.616,24
-80.098,80
-121.784,19
-1.336.023,18
-29.894,26
-29.894,26
992.488,58

24

FUNDACIÓ OBRA SOCIAL COMUNITÀRIA BELLVITGE
NÚM. D’INSCRIPCIÓ 332
NIF: G-17.143.108

Memòria abreujada
Euros
Saldo a
1.1.17
Cost:
Terrenys i construccions
Instal·lacions
Instal·lacions tècniques, maquinària i utillatge
M obiliari
Equips processos informació
Elements de Transport i Altre inmobilitzat material
Immobilitzacions en curs
Amortització acumulada:
Terrenys i construccions
Instal·lacions
Instal·lacions tècniques, maquinària i utillatge
M obiliari
Equips processos informació
Elements de Transport i Altre inmobilitzat material
Deteriorament :
S aldo net

1.072.535,77
374.842,31
189.601,61
79.020,03
82.139,46
136.226,67
6.210,00
1.940.575,85

Altes

Bajas

1.032,87
3.795,68
582,12
7.370,39
8.349,67
21.130,73

321,30
2.395,80
6.210,00
8.927,10

-501.811,10 -30.631,18
-276.792,57 -24.847,22
-160.071,10 -19.878,47
-51.927,07 -10.439,41
-63.318,63 -14.348,84
-6.984,27
-106.122,67
-1.160.043,14 -107.129,39
-29.894,26
-29.894,26
780.532,71

137,66

199,65
337,31
-

Saldo a
31.12.17
1.072.535,77
375.553,88
193.397,29
79.602,15
87.114,05
144.576,34
1.952.779,48
-532.442,28
-301.502,13
-179.949,57
-62.366,48
-77.467,82
-113.106,94
-1.266.835,22
-29.894,26
-29.894,26
656.050,01

Durant el present exercici 2018 la Fundació ha realitzat diferents obres de millores
a l’àrea lúdica de la piscina, a les aules de jardineria i al sistema elèctric de tota la
finca.
Durant l’exercici 2017 la Fundació va realitzar la dotació per deteriorament per
import de 29.894,26 euros corresponent als actius vinculats a la secció de vivers,
com a conseqüència de la no activitat de la secció, continuant durant l’exercici 2019
amb la reforma esmentada.
a) Béns completament amortitzats
A 31 de desembre de 2018 i 2017, un detall del valor de cost dels actius
totalment amortitzats és el següent:
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Instal·lacions
Instal·lacions tècniques, maquinària i utillatge
M obiliari
Equips processos informació
Elements de Transport i Altre inmobilitzat material

Euros
2018
259.934,37
120.231,90
27.320,65
61.483,57
99.323,03
568.293,52

2017
146.390,26
98.678,58
18.589,85
61.483,52
84.768,09
409.910,30

b) Terreny i construccions
Dins de l’epígraf de “Terrenys i construccions” la Fundació registra un import de
51.300,00 euros corresponent al terreny de la finca.
c) Béns en garantia
A 31 de desembre de 2018 i 2017, l’Entitat no disposava de béns del seu
immobilitzat material en garantia.
d) Subvencions i donacions de capital
Una part de les inversions efectuades per l’Entitat han estat finançades
mitjançant subvencions i donacions de capital (veure nota 12)
e) Política d’assegurances
La política d’assegurances de l’Entitat és formalitzar pòlisses d’assegurances per
a cobrir els riscos a que estan subjectes els elements de l’immobilitzat material.
f)

Immobilitzat material adquirit a entitats del grup
No hi ha material adquirit a entitats del grup a 31 de desembre del 201 i 2017.

6. INVERSIONS INTANGIBLE
La composició i el moviment d’aquest capítol dels balanços adjunts per als
exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2018 i 2017 és el següent:
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Saldo a
31.12.16
Cost:
Aplicacions Informàtiques

34.629,84
34.629,84

Amortització acumulada:
Aplicacions Informàtiques

ARRENDAMENTS
SIMILAR

-

-33.643,89
-33.643,89
985,95

S aldo net

7.

Altes

I

-427,95
-427,95

ALTRES

Euros
Saldo a
31.12.17

Altes

34.629,84
34.629,84

-

-34.071,84
-34.071,84
558,00

OPERACIONS

-436,44
-436,44

DE

Saldo a
31.12.18

34.629,84
34.629,84
-34.508,28
-34.508,28
121,56

NATURALESA

a) Arrendaments operatius
Despeses per arrendaments
Dins l’epígraf “Arrendaments i cànons” dels comptes de resultats adjunts s’hi
registren despeses per arrendament. Un detall dels arrendaments vigents a 31 de
desembre de 2018 i 2017 és el següent:
Euros
Objecte

2018

Lloguer locals
Lloguer maquinària
Lloguer vehicles

8.

35.842,53
5.711,25
1.224,54
42.778,32

2017
28.265,70
2.988,38
31.254,08

ACTIUS FINANCERS
Un detall de les categories i classes dels actius financers, sense incloure els saldos
amb les Administracions Públiques i l’efectiu i altres actius líquids, dels balanços
adjunts, segons normes de registre i valoració, és el següent:
Classes

Instruments financers a llarg termini
Crèdits, Derivats,
Altres
2018
2017
2018
2017
116.639,36 116.639,36
22.945,98 19.250,25
116.639,36 116.639,36 22.945,98 19.250,25

Instruments de Patrimoni
Categories
Inversions en patrimoni
Prèstecs i partides a cobrar
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Instruments financers a curt termini
Total
Crèdits, Derivats,
Altres
2018
2017
2018
2017
2018
2017
9.422,00
15.602,73
126.061,36 132.242,09
785.359,04 527.458,13 808.305,02 546.708,38
9.422,00
15.602,73 785.359,04 527.458,13 934.366,38 678.950,47

Instruments de Patrimoni
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a) Préstecs i partides a cobrar
Dins d’aquesta categoria d’actius financers es registren els següents epígrafs del
balanç adjunt:
Instruments financers a llarg Instruments financers a curt
termini
termini
2018
2017
2018
2017
Inversions financeres
Dipòsits i fiances
Crèdits a entitats del grup (veure nota 17)
Compte corrent amb tercers

10.195,98
12.750,00
-

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats
i altres comptes a cobrar
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
Deutors entitats del grup i associades (veure nota 17)
Altres deutors

-

22.945,98

9.

6.500,25
12.750,00
-

-

19.250,25

5.546,44
45.719,06
-

4.737,53
116.901,94
13.095,84

493.965,20
154.049,59
86.078,75

165.888,17
118.141,15
108.693,50

785.359,04

527.458,13

PASSIUS FINANCERS
Un detall de les categories i classes dels passius financers, sense incloure els
saldos amb les administracions públiques, dels balanços adjunts, segons normes
de registre i valoració, és el següent:
a) Dèbits i partides a pagar
Un detall de les categories i classes dels passius financers dels balanços
adjunts, segons normes de registre i valoració, és el següent:
Classes

Categories
Débits i partides a pagar

Instruments financers a llarg termini
Deutes amb entitats de
Derivats, Altres
crèdit
2018
2017
145.931,81 199.122,56

2018
11.880,00

Instruments financers a curt termini
Deutes amb entitats de
Derivats, Altres
crèdit

TOTAL

2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
14.143,66 550.961,84 135.209,22 398.115,66 304.149,18 1.106.889,31 652.624,62

Dins d’aquesta categoria de passius financers es registren els següents epígrafs
dels balanços adjunts:
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Euros
Passiu no corrent
2018
2017
145.931,81
199.122,56
11.880,00
14.143,66
157.811,81
213.266,22

Deutes amb entitats de crèdit
Altres deutes
Proveïdors
Creditors entitats del grup (veure nota 17)
Creditors varis
Préstecs entitats del grup (veure nota 17)
Personal (remuneracions pendents de pagament)

Euros
Passiu corrent
2018
2017
276.711,84 108.829,43
52.800,00 134.160,33
38.150,76
31.326,61
275.299,82
52.288,84
30.031,38
36.340,03
274.250,00
26.379,79
1.833,70
50.033,37
949.077,50 439.358,40

Deutes amb entitats de crèdit
Un detall del venciment del préstec és el següent:
Euros

Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit
Altres deutes

2020

2021

2022

54.926,16
7.250,00
54.926,16

52.636,41
52.636,41

38.368,63
38.368,63

2023 i
següents
4.630,00
4.630,00

Total
145.931,20
11.880,00
157.811,20

Personal (remuneracions pendents de pagament)
Dins aquest epígraf s’hi registra el deute pendent de pagar al personal.

b) Informació sobre la naturalesa i nivell de risc procedent dels instruments
financers
El Patronat de l’Entitat s'encarrega de fer un seguiment dels riscos actuals i
potencials de l’activitat, i de prendre les mesures oportunes per contrarestar les
amenaces que es deriven dels riscos identificats.
La gestió de l’Entitat es realitza sobre la base de reducció dels riscos tècnics,
comercials, financers i economicoadministratius. En aquest sentit s'adopten les
corresponents polítiques per evitar incerteses i riscos, i, en aquells casos que
sigui possible, es contraresten mitjançant, per exemple, les corresponents
cobertures d'assegurança, la contractació d'assessors experts per a la defensa
dels interessos de l’Entitat, i l'adequada formació del personal de l'Entitat.
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No hi ha cap amenaça d'importància que mereixi destacar, excepte l'evident risc
de mercat que pateix qualsevol entitat en qualsevol sector, i en aquest moment
qualsevol empresa donada la conjuntura de la nostra economia.
Pel que fa al risc d'instruments financers, l’Entitat finança les seves inversions
amb préstecs amb garantia hipotecària a llarg termini en funció de l’estimació
de generació futura de recursos, addicionalment les necessitats de circulant es
financen amb fons propis i crèdits amb entitats financeres. En aquest sentit,
l’Entitat considera que amb la generació de recursos actual no preveu riscos de
crèdit, ni de tipus d'interès significatius. El risc de liquiditat el té cobert ja que
l’Entitat té el suport financer del grup Mercè Fontanilles.
El risc vinculat a la cobrabilitat dels préstecs atorgats els estudia anualment,
comptant amb el recolzament del Grup Mercè Fontanilles.
10. INVERSIONS EN EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES
Un detall de les inversions en empreses del grup i associades és el següent:
Euros
Saldo a
31.12.17
Cost:
E.I Brot Serveis Integrals de Jardineria S.L.U
Ecobrot S.L.U
Deteriorament :
E.I Brot Serveis Integrals de Jardineria S.L.U

Altes

Saldo a
31.12.18

224.084,07
25.629,36
249.713,43

117.474,47
117.474,47

341.558,54
25.629,36
367.187,90

-133.074,07
-133.074,07
116.639,36

-117.474,47
-117.474,47
-

-250.548,54
-250.548,54
116.639,36

Euros
Saldo a
31.12.16
Cost:
E.I Brot Serveis Integrals de Jardineria S.L.U
Ecobrot S.L.U
Deteriorament :
E.I Brot Serveis Integrals de Jardineria S.L.U
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Altes

Saldo a
31.12.17

91.010,00
25.629,36
116.639,36

133.074,07
133.074,07

224.084,07
25.629,36
249.713,43

116.639,36

-133.074,07
-133.074,07
-

-133.074,07
-133.074,07
116.639,36
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Un detall del patrimoni net d’aquestes entitats es el següent;

Capital

Empreses del grup
E.I. Brot Serveis Integrals
de Jardineria S.L.U*
Ecobrot S.L.U

3.010,00
4.000,00

Euros
Patrimoni net a 31 de desembre de 2018
Aportació
per
Reserves
Pèrdues anys anteriors
compensar
pèrdues

-1.991,00
-

Resultat

338.548,54

-216.019,99

0,00

21.629,00

-29.400,19

-2.578,05

* Dades auditades a 31 de desembre del 2018

Capital

Euros
Patrimoni net a 31 de desembre de 2017
Aportació
per
Reserves
Pèrdues anys anteriors
compensar
pèrdues

Resultat

Empreses del grup
E.I. Brot Serveis Integrals
de Jardineria S.L.U

3.010,00

Ecobrot S.L.U

4.000,00

-1.991,00
-

221.074,00

-136.826,00

-79.427,83

21.629,00

-26.617,00

-2.782,00

La Fundació durant el present exercici i l’exercici 2017, amb l’objecte de
solventar l’equilibri patrimonial de la Societat participada E.I. Brot Serveis
Integrals de Jardineria, S.L.U va realitzar la aportació de 117.474,47 i 133.074,07
euros respectivament, a través de la capitalització del préstec registrat amb la
mateixa (veure nota 16).
La Fundació degut a la situació de pèrdues registrades a la societat participada, ha
optat per realitzar una dotació de deteriorament de les seves aportacions a
l’exercici 2018 i 2017.
La Fundació junt amb les seves participades i amb la col·laboració de Sinergia
Social Associació Coordinadora D’entitats per L’Interès General va iniciar a
l’exercici anterior un pla estratègic en el que espera obtenir resultats a mig termini,
de cara a la sostenibilitat financera de totes les entitats.
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El detall de les activitats i domicilis de les empreses el grup i vinculades, és el
següent:
a) E.I. Brot Serveis Integrals de Jardineria, S.L.U
Activitat: La inserció laboral amb activitat complementària a la de la Fundaciò.
Domicili: Lg. Sant Medir Sant Gregori (Girona).
b) Ecobrot, S.L.U
Objecte Social: Desenvolupament, direcció i administració d’explotacions
agrícoles, ramaderes i forestals. (Actualment esta inactiva)
Domicili: Lg. Sant Medir Sant Gregori (Girona).
b. Crèdits i deutes a empreses del grup i vinculades.
Un detall de aquest préstecs i deutes es el següent:

2018

E.I Brot Serveis Integrals de Jardineria S.L.U
Ecobrot S.L.U
UTE Oscobe-Intermedia
Oscobe-Uec UTE
UTE PNO
Art Integrat
Fundació M erce Fontanillas
Sinergia
Total

Actiu No
Actiu Corrent
Corrent
142.101,43
8.000,24
12.750,00
1.641,93
6.455,32
12.931,05
12.750,00
171.129,97

Euros
2017

2018
2017
Actiu No
Actiu Corrent Passiu Corrent Passiu Corrent
Corrent
210.331,81
18.021,48
2.928,98
12.750,00
8.000,24
13.597,00
26.379,79
3.114,04
156.912,39
274.250,00
100.365,95
49.359,86
12.750,00
235.043,09
392.637,43
78.668,63

11. FONS PROPIS
Un detall de la composició i evolució dels fons propis de l’entitat és el següent:
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Euros
Fons
dotacional
S aldo a 31 de desembre de 2016

183.308,69

Aplicació del resultats de l'exercici 2016
Resultat de l'exercici 2017
S aldo a 31 de desembre de 2017

183.308,69

Aplicació del resultats de l'exercici 2017
Resultat de l'exercici 2018
S aldo a 31 de desembre de 2018

183.308,69

Subvencions,
donacions i
Resultat de
llegats rebuts
l'exercici
i altres
ajustaments
708.721,85 -147.938,86 327.162,76

Excedents
d'exercicis
anteriors

Total

1.071.254,44

-147.938,86
-

147.938,86
26.819,86

-22.293,20

-22.293,20
26.819,86

560.782,99

26.819,86

304.869,56

1.075.781,10

26.819,84
-

-26.819,86
42,03

-20.681,84

-20.681,84
42,03

587.602,83

42,03

284.187,72

1.055.141,27

La Fundació es va constituir a l’any 1987 amb les aportacions no dineràries per
import de 183.308,69 euros registrades a l’immobilitzat material.
12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Un detall del moviment de les subvencions i donacions vinculades directament a
les activitats és el següent:

Entitat subvencionadora

31.12.17

Subvencions

328.786,37

Subvención de capital

304.869,29

Donacions
Fundació M ercè Fontanillas
Altres Donacions

633.655,66

Euros
Imputació a
Altes
resultats
233.257,01
-

31.12.18

415.057,19

146.986,19

20.681,84

284.187,45

204.250,00
3.150,00

204.250,00
3.150,00

440.657,01

643.139,03

431.173,64

A 31 de desembre de 2018 i 2017 l’Entitat ha complert amb els requisits establerts
en les subvencions registrades.
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La Fundació va rebre de la Fundació Mercè Fontanillas un import de 204.250,00
euros en forma de donació a fons perdut per cobrir les despeses d’estructura de
l’Entitat.
13. SITUACIÓ FISCAL
a) Administracions públiques
El detall dels saldos amb les Administracions Públiques és el següent:
Euros
Actiu corrent
2018
2017
Hisenda pública creditora per retencions practicades
Organismes Creditors de la Seguretat Social
Organismes Públiques- deutora per subvencions
Hisenda deutora per IVA
Hisenda deutora per Impost sobre Societats

Passiu corrent
2018
2017

128,39
318.088,73
458,35

93,62
416.310,78
3.803,14
458,35

21.963,68
31.669,90
8.921,12
-

14.123,13
23.305,78
15.709,53
-

318.675,47

420.665,89

62.554,70

53.138,44

Un detall dels saldes a 31 de desembre del 2018 i 2017 amb Administracions
Públiques per subvencions és el següent:
Concepte
Departament de Justícia
Departament d'Ensenyament
Servei d'Ocupació de Catalunya
Benestar i família-Immigració
Altres
Total

2018
128,00
27.547,25
282.437,35
2.974,90
5.001,23
318.088,73

2017
128,00
79.766,58
317.287,51
5.766,70
13.361,99
416.310,78

b) Situació fiscal
Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar
definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat
inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de
prescripció de quatre anys.
A 31 de desembre de 2018, l’Entitat té pendents d’inspecció tots els impostos
no prescrits. En opinió del Patronat de l’Entitat, no existeixen contingències
significatives que podrien derivar-se de l’eventual inspecció dels esmentats
exercicis.
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c) Impost sobre Societats
L’Entitat té l’obligació de presentar anualment una declaració de l’Impost sobre
Societats. Els beneficis, determinats conforme a la legislació fiscal, estan
subjectes a un gravamen del 10% sobre la base imposable.
A continuació, s’inclou una conciliació entre el benefici comptable de
l’exercici clos a 31 de desembre de 2018 i 2017 i la base imposable fiscal del
mateix exercici.

Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici
Diferències permanents
Base Imponible fiscal

Euros
Compte de Resultats 2018
Ingressos
Despeses
Resultat
1.859.041,47 -1.858.999,44
42,03
-1.859.041,47
-

1.858.999,44
-

-42,03
-

Euros
Compte de Resultats 2017
Ingressos
Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici

Despeses

2.151.614,87 -2.124.795,01

Diferències permanents

-2.151.614,87

Base Imponible fiscal

-

2.124.795,01
-

Resultat
26.819,86
-26.819,86
-

d) Informació a subministrar en compliment del Reial Decret 1270/2003, de
10 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge.
1. Identificació de les rendes exemptes i no exemptes.
Totes les rendes obtingudes per l’Entitat durant el 2018 i 2017 estan exemptes
de tributació en l’Impost sobre societats segons la Llei 49/2002. El detall de
les mateixes ha estat:
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TIPUS INGRÉS
Donatius
Prestacions de serveis
Subvencions
Procedents del patrimoni i altres
ingressos
Ingressos financers
TOTAL

INGRES S OS
LLEI 49/2002
NÚMERO LLETRA
2018
2017
6.1
a)
207.400,00
20.552,00
7.1
1.191.354,41 1.624.091,74
6.1
c)
413.158,19 450.204,19
6.2

46.469,34
43.200,00
659,53
13.566,94
1.859.041,47 2.151.614,87

DES PES ES
2018
2017
1.215.860,41 1.631.745,35
-

RENDA OBTINGUDA
2018
2017
207.400,00
20.552,00
-24.506,00
-7.653,61
413.158,19 450.204,19

1.215.860,41 1.631.745,35

46.469,34
659,53
643.181,06

43.200,00
13.566,94
519.869,52

2. Identificació dels ingressos,despeses i inversions de cada activitat o
projecte, en compliment de les finalitats estatutàries.
DES PES ES I INVERS IONS
ACTIVITAT
2018

Gestió de serveis socials
TOTAL

INGRES S OS

1.859.041,47
1.859.041,47

PERS ONAL

974.181,55
974.181,55

ALTRES
DES PES ES

INVERS IONS

TOTAL

-

1.858.999,44
1.858.999,44

884.817,89
884.817,89

DES PES ES I INVERS IONS
ACTIVITAT
2017
Gestió de serveis socials
TOTAL

INGRES S OS
2.151.614,87
2.151.614,87

ALTRES
DES PES ES INVERS IONS
TOTAL
1.052.089,41 1.072.705,60
21.130,73 2.145.925,74
1.052.089,41 1.072.705,60
21.130,73 2.145.925,74

PERS ONAL

Las inversions de la Fundació al exercici 2018 han estat completament
fiançades amb recursos externs.
3. Rendes de l’article 3.2 de la Llei 49/2002 i destí de les mateixes.
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TIPUS INGRÉS

RENDA OBTINGUDA
2018

Donatius
Prestacions de
serveis
Subvencions
Procedents del
patrimoni i altres
ingressos
Ingressos financers
TOTAL

2017

DES TÍ DE LES RENDES
2018

Gestió de serveis socials

207.400,00

20.552,00

-24.506,00
413.158,19

-7.653,61
450.204,19

46.469,34
659,53
643.181,06

43.200,00
13.566,94
519.869,52

2017

643.139,03

514.180,39

643.139,03

514.180,39

PERCENTATGE DES TINAT DE LES RENDES OBTINGUDES A FINALITATS PRÒPIES

2018
99,99%

2017
98,91%

IMPORT DES TINAT A APLICAR A FINALITAT EXERCICI 2017

-

-

IMPORT DES TINAT A APLICAR A FINALITAT EXERCICI 2016

-

-

IMPORT PENDENT DE DES TINAR EN EXERCICIS FUTURS

-

-

TOTAL

4. Remuneracions dels membres del Patronat de l’entitat.
Els membres del Patronat de la Fundació no reben cap mena de compensació
econòmica per raó del seu càrrec.
5. Percentatge de participació de l’entitat en societats mercantils.
L’Entitat participa en les següents societats:
a)

E.I. Brot Serveis Integrals de Jardineria, S.L.U

Activitat: La inserció laboral amb activitat complementària a la de la
Fundaciò.
Domicili: Lg. Sant Medir Sant Gregori (Girona).
L’Entitat posseeix el 100% del capital.
b)

Ecobrot, S.L.U

Activitat: Desenvolupament, direcció
agrícoles, ramaderes i forestals.

i

administració

Domicili: Lg. Sant Medir Sant Gregori (Girona).
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L’Entitat posseeix el 100% del capital.
6. Retribucions rebudes pels administradors que representen a l’entitat en
las societats mercantils en que participen.
No correspon.
7. Convenis de col·laboració empresarial.
L’entitat no ha tingut cap conveni de col·laboració empresarial.
8. Activitats prioritàries del mecenatge.
No correspon.
9. Previsió estatutària relativa a la destinació del patrimoni en cas de
dissolució.
L’article 24 dels Estatuts diu així:
“EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ
L’extinció i la dissolució de la Fundació Determina la cessió global de tots els
actius i passius, la qual ha de dur a terme el Patronat i les persones
liquidadores es nomenin o, si escau , el Protectorat. Aquesta cessió global un
cop determinats l’actiu i el passiu, i amb l’autorització prèvia del Protectorat,
es destinarà a les entitats que estableix l’article 335.6.2 del Llibre Tercer del
Codi Civil de Catalunya, Lei 7/2012.
En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació
dels actius i els passius, i donar a l’haver que en resulti l’aplicació establerta
en l’apartat anterior.”

14. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATROMINIALS I D’INGRESSOS A LES
FINALITATS FUNDACIONALS
Un detall de les rendes derivades d’explotacions econòmiques i d’altres ingressos
nets aplicats a les finalitats fundacionals és el següent:
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Ingressos
Despeses
bruts
necessàries
Exercici computables computables
2015
2016
2017
2018

872.201,00
1.363.312,12
2.151.614,87
1.859.041,47

Impostos

348.258,00
1.043.510,84
1.631.745,35
1.215.860,41

-

Diferència
523.943,00
319.801,28
519.869,52
643.181,06

Import
637.992,00
535.126,14
514.180,39
643.139,03

%
122%
167%
99%
100%

Import destinat a fins propis
Destinat en Destinat en Destinat en
el 2015
el 2016
el 2017
637.992,00
-

Exercici

Despeses
d'administració

2015

-

-69.721,00

-

2016

-

-147.938,86

-

2017

-

26.819,86

2018

-

Import destinat a dotació
fundacional o Romanent

535.126,14
-

514.180,39
-

Destinat en
el 2018

643.139,03

Excedents pendents
aplicació

-

-

Un detall del càlcul efectuat per determinar les despeses que han estat necessàries
per la obtenció dels ingressos i les d’aplicació a les finalitats de l’Entitat, així
com les partides dels compte de resultats que ho composen i la seva explicació és el
següent:
2018
Total Ingressos:

2017

2016

2015

1.859.041,47

2.151.614,87

1.363.312,12

872.201,00

Despeses de personal

-974.181,55

-1.052.089,41

-842.414,00

-458.476,00

Altres despeses d'explotació

-241.678,86

-579.655,94

-201.096,84

110.218,00

Rendes Obtingudes:

643.181,06

519.869,52

319.801,28

523.943,00

Rentes a aplicar:.................(70%)

450.226,74

363.908,66

223.860,90

473.051,98

-643.139,03

-493.049,66

-467.740,14

-593.664,00

-21.130,73

-67.386,00

-44.328,00

-643.139,03

-514.180,39

-535.126,14

-637.992,00

-643.139,03

-514.180,39

-535.126,14

-637.992,00

-100,0%

-98,9%

-167,3%

-121,8%

192.912,29

150.271,73

311.265,24

164.940,02

Despeses necessàries per l’obtenció d’aquests Ingressos

Despeses d'aplicació a les finalitats:
Usuaris serveis socials:
Altres despeses d'explotació
Inversions
Rendes Aplicades:
Rendes pendents aplicar anys anteriors
Rendes Aplicades exercici
% Rendes Aplicades:
Excedent "Rendes a aplicar" vs "Rendes Aplicades"
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15. INGRESOS I DESPESES
a) Aprovisionaments
Dins d’aquest epígraf es registren els següents conceptes:
Detall
Consums i deterirament d'existencias
Treballs realitzats per altres entitats
Total

2018
81.608,95
81.608,95

2017
78.834,36
78.834,36

b) Despeses de personal
Un detall d’aquest epígraf dels comptes de resultats adjunt és el següent:
Detall
Sous i Salaris
Indemnitzacions
Seguretat Social
Altres despeses socials
Total

2018
739.933,56
637,13
227.838,57
5.772,29
974.181,55

2017
787.943,69
8.792,00
241.236,34
14.117,38
1.052.089,41

c) Prestacions de serveis
Un detall d’aquest epígraf dels comptes de resultats adjunt és el següent:
Euros
2018
Crae
UTE El Balco
UTE UEC
UTE PNO
Prestació de serveis
Centre laboral
Pisos Asistits
Prestacions Administració i Gerencia
Servies de Catering
CRAE

363.387,73
343.527,41
203.742,20
228.428,69
2.504,00
23.819,80
127,50
5.135,24
1.170.672,57

2017
868.050,00
357.490,80
90.823,49
247.387,20
2.543,00
30.000,00
5.503,78
1.601.798,27

d) Altres resultats
Dins d’aquet epígraf s’hi registra diverses regularitzacions comptables.
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16. ALTRA INFORMACIÓ
a) Nombre mig de personal
El nombre mig de personal distribuït per categories i sexes de l’Entitat
durant l’exercici 2018 i 2017 ha estat el següent:
CATEGORÍA
Coordinació
M anteniment
Centre Laboral
Pisos
Administració
TOTAL

2018
-

2017
1
11
5
3

1
1
18
1
2

20

23

b) Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors
En referència a la Informació sobre els ajornaments de pagament realitzats a
proveïdors (disposició addicional tercera. “Deber de información” de la Ley
15/2010, de 5 de juliol) a 31 de desembre de 2018 i 2017 el període mig de
pagament a proveïdors és el següent:

Període mig de pagament

2018
Dies
137

2017
Dies
48

17. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Les transaccions i saldos entre l’Entitat i altres empreses o entitats del grup al que
pertany són un component de tràfic pel que fa a la seva naturalesa i condicions, i
han estat realitzades a preus i condicions de mercat.
Un detall dels saldos amb entitats del grup a 31 de desembre de 2018 i 2017 és el
següent:
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2018
Passiu

Actiu
Actiu No
corrent
Crèdits
S ocietats vinculades
E.I. Brot, S.L.U.
Ecobrot, S.L.U.
Oscobe-UEC UTE
Oscobe-Intermedia UTE
UTE PNO
Art Integrat Empresa d'Inserció
S.L.U (1)
Fundació M erce Fontanillas (1)
Sinergia Social Associació
Coordinadora d'Entitats per
l'Interès General (1)
Total

Crèdits
29.146,08
8.000,24
5.309,31
1.246,28
2.017,15

12.750,00
-

Deutors
Comercials
142.101,43
11.948,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45.719,06

12.750,00

Despeses
Adquisició
d'inmobilitzat S erveis rebuts

Passiu corrent

Actiu Corrent

Lloguers

Préstecs
-

18.021,48
-

-

156.912,39

-

-

9.362,50
46.355,50
8.943,29
116.016,24

21.478,26
365.162,56
427.686,86

14.400,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.365,95

-

51.082,37

-

-

275.299,82

274.250,00

156,912,39

156,912,39

231.759,90

814.327,68

14.400,00

2017
Actiu
Actiu No
corrent
Crèdits

Passiu
Passiu corrent

Actiu Corrent
Crèdits

S ocietats vinculades
107.046,06
E.I. Brot, S.L.U.
8.000,24
12.750,00
Ecobrot, S.L.U.
1.855,64
Oscobe-UEC UTE
Oscobe-Intermedia UTE
Sinergia Social Associació
Coordinadora d'Entitats per
l'Interès General (1)
116.901,94
12.750,00
Total
(1) Empreses vinculades a través dels membres del Patronat

Deutors
Comercials
103.285,75
1.258,40
13.597,00

Préstecs

26.379,79
-

118.141,15

26.379,79

Despeses
Adquisició
d'inmovilizado S erveis rebuts

Ingressos
S erveis
Lloguers
prestats

Creditors
Comercials
2.928,98
-

-

11.081,85
-

49.359,86

-

49.359,72

52.288,84

-

60.441,57

56.739,00
6.912,00
58.925,50
122.576,50

14.400,00
14.400,00

L’Entitat Sinergia Social Coordinadora d’Entitats per l’Interès General repercuteix
a l’Entitat les seves despeses de suport administratiu i recursos materials d’acord
amb un criteri objectiu en funció del volum de costos que representen els serveis de
les diferents entitats vinculades.
Durant el present exercici la Fundació ha rebut un import total de 478.500,00 euros
en forma de préstec, realitzant a final d’any una donació de part del préstec per
import de 204.205,00 euros. Ascendint a 31 de desembre l’import del préstec a
274.250,00 euros.
18. NEGOCIS CONJUNTS
UTE El Balcó de Girona:
La Fundació explota de manera conjunta a través de la UTE El Balcó de Girona
amb altres empreses de Girona per tal de doblar la capacitat de formació, gràcies al
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). La part en la que participa la Fundació es
d’un 75%.
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Donació

Creditors
Comercials

274.250,00

154.049,59

Ingressos
S erveis
prestats

204.250,00
204.250,00

FUNDACIÓ OBRA SOCIAL COMUNITÀRIA BELLVITGE
NÚM. D’INSCRIPCIÓ 332
NIF: G-17.143.108

Memòria abreujada

Els imports de Balanç i Pèrdues i Guanys que s’integren en el present exercici són
els següents:
Actius: 51.250,49 euros en l’exercici 2018 i 338.297 euros en l’exercici 2017.
Pèrdues i guanys: Unes pèrdues de 22.073,27 euros en el exercici 2018 i un benefici
de 278.117,92 euros en l’exercici 2017.
UTE Nova Escola:
La Fundació realitza treballs de servei d’atenció a unitats d’escolarització
compartida i d’atenció i acompanyament personalitzat i programes de noves
oportunitats per a joves, a l’educació secundària obligatòria, per als cursos 20162017 i 2017-2018, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. La part de la
Unió de Treball Temporal que li correspon a la Fundació és del 95%.
Els imports de Balanç i Pèrdues i Guanys que s’integren en el present exercici són
els següents:
Actius: 133.517,94 euros en l’exercici 2018 i 120.913 euros en l’exercici 2017.
Pèrdues i guanys: Un benefici de 99.039,11 euros en l’exercici 2018 i 82.225,63
euros en l’exercici 2017.
Oscobe-Intermedia PNO Girona UTE:
La Fundació explota de manera conjunta a través de la UTE PNO amb altres
empreses de Girona per tal de doblar la capacitat de formació, gràcies al Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC). La part en la que participa la Fundació es d’un
75%.
La part de la Unió de Treball Temporal que li correspon a la Fundació és del 75%.
Els imports de Balanç i Pèrdues i Guanys que s’integren en el present exercici són
els següents:
Actius: 365.603,54 euros en l’exercici 2018.
Pèrdues i guanys: Un benefici de 117.907,64 euros en l’exercici 2018.
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Formulació de comptes anuals
El Patronat de la fundació FUNDACIÓ OBRA SOCIAL COMUNITÀRIA
BELLVITGE, amb data 27 de juny de 2019 i en compliment de la legislació vigent,
formulen i aproven els presents comptes anuals de l’exercici comprès entre l’1 de gener
de 2018 i el 31 de desembre de 2018, els quals venen constituïts per:

-

Balanç abreujat a 31 de desembre de 2018.

-

Compte de resultats abreujat corresponent a l’exercici acabat el 31 de
desembre de 2018.

-

Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici acabat el 31
de desembre de 2018.

-

Memòria abreujada de l’exercici 2018.

Pere Molins i Garcia
Secretari

Vist-i-plau
Salvador Ferran i Pérez-Portabella
President
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