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FUNDACIÓ MONTSIÀ 
  

 
  

BALANÇ ABREUJAT AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2016 
 

 
  

NÚM. COMPTES ACTIU 
NOTES  
DE LA 

MEMÒRIA 

 

EXERCICI  
2016 

EXERCICI  
2015 

  A) ACTIU NO CORRENT    7.498,08 10.709,14 

  1. Immobilitzat Intangible    0,00 0,00 

  II. Immobilitzat Material 5   7.498,08 10.689,14 

215,216, 
(2815),(2816),(2915),(2916) 

3. Mobiliari i equips per processos informació   
 

7.498,08 10.689,14 

  III. Inversions Immobiliàries    
   

  IV. Béns del Patrimoni Cultural    
   

  
V. Inversions en Entitats del Grup i Associades a 
llarg termini   

 

   

  VI. Inversions Financeres a llarg termini    0,00 20,00 

257,258,26 5. Altres actiu financers 6   0,00 20,00 

474 VIl. Actius per Impost Diferit    0,00 0,00 

  B) ACTIU CORRENT    182.121,40 121.162,72 

30,31,32,33,34,35,36,(39),407 I. Existències    0,00 0,00 

  
II. Usuaris, Patrocinadors i Deutors de les 
Activitats i altres Comptes a Cobrar 6 

 
161.429,99 44.844,76 

440,441,442,(447) 1. Usuaris i Deutors per vendes i Prestació de serveis 
 

 161.429,99 16.520,49 

460,464,544 5. Personal    0,00 20.338,73 

4700,4707,4708,471,472, 473 7. Altres Crèdits amb les Administracions Públiques    0,00 7.985,54 

  
III. Inversions en Entitats del grup i Associades a  
curt termini   

 
0,00 0,00 

  IV. Inversions Financeres a curt termini    2.140,62 23.138,08 

5355,545,548,551,5525,554, 
5590,565,566 

4. Altres actius financers 
 

 
2.140,62 23.138,08 

480,567 V. Periodificacions a curt termini    0,00 0,00  

  VI. Efectiu i Altres Actius líquids equivalents    18.550,79 53.179,88 

570,572,574 1. Tresoreria    18.550,79 53.179,88 

576 2. Altres Actius Líquids equivalents    
   

  TOTAL ACTIU (A+B)    189.619,48 131.871,86 
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FUNDACIÓ MONTSIÀ     
BALANÇ ABREUJAT AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2016 

   

NÚM. COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU 
NOTES  
DE LA 

MEMÒRIA 
EXERCICI  

2016 
EXERCICI  

2015 

  A) PATRIMONI NET   149.155,35 109.938,44 

  A-1) Fons Propis   87.577,35 109.938,44 

  I. Fons Dotacionals o Fons Socials   3.005,06 3.005,06 

100,101 1. Fons Dotacionals o Fons Socials 1.8, 8  3.005,06 3.005,06 

  III. Excedents d'Exercicis Anteriors   68.775,56 34.195,85 

120 1 . Romanent 1.8, 8  68.775,56 36.135,04 

121 2. Excedents Negatius d'Exercicis Anteriors   0,00 -1.939,19 

129 V. Excedent de l'Exercici (Positiu o Negatiu)   -13.068,29 35.589,16 

118 VI. Aportacions per Compensar Pèrdues 1.8, 8  28.865,02 37.148,37 

  A-2) Subvencions, Donacions i Llegats Rebuts   9 61.578,00 0,00 

  B) PASSIU NO CORRENT   0,00 0,00 

14 I. Provisions a llarg termini   0,00 0,00  

  II. Deutes a llarg termini   0,00 0,00 

1605, 170 1 . Deutes amb Entitats de Crèdit   0,00 0,00  

  C) PASSIU CORRENT   40.464,13 21.933,42 

499,529 I. Provisions a curt termini   0,00 0,00  

  II. Deutes a curt termini  7 0,00 1.794,21 

5105,520, 527 1 . Deutes amb Entitats de Crèdit   0,00 1.794,21 

  IV. Creditors per Activitats i altres Comptes a Pag ar  7 40.464,13 20.139,21 

400,401, 405, (406) 1 . Proveïdors   0,00 3.129,58 

41 2. Creditors varis   1.727,03 4.579,51 

465,466 3. Personal (Remuneracions Pendents de Pagament)   5.697,09 0,00 

475,476,477 4. Passius per Impost corrent i altres deutes amb les 
Administracions Públiques 10  33.040,01 12.430,12 

485,568 V. Periodificacions a curt termini   0,00 0,00  

  TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)   189.619,48 131.871,86 
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FUNDACIÓ MONTSIÀ 
    

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT CORRESPONENT A L'EXERC ICI ACABAT EL 31/12/2016 

      (Deure) Haver (Deure) Haver 

NÚM. COMPTES COMPTE DE PÈRDUES I 
GUANYS 

NOTES 
 DE LA 

MEMÒRIA 
EXERCICI 2016 EXERCICI 

2015 

  1. Ingressos per les activitats   442.969,70 491.034,08 

700, 705, (706), (708), (709) a) Vendes i Prestacions de Serveis   325.535,91 330.401,82 

727 
f) Altres Subvencions, Donacions i 
Llegats de l'exercici traspassades a 
Resultat de l'Exercici 

 9 117.433,79 160.632,26 

  
2. Ajuts concedits i altres 
Despeses   0,00 0,00 

  5. Aprovisionaments 11 -81.398,19 -80.835,44 

(600),(601),(602) 
606,608,609,61*,(6931),(6932),(6933), 

7931,7932,7933 

a) Consums i deteriorament 
d'existències 

  -11.823,69 -14.501,37 

(607) 
b) Treballs Realitzats per altres 
Entitats   -69.574,50 -66.334,07 

(64) 7. Despeses de Personal 11 -326.784,99 -325.354,88 

  8. Altres Despeses d'Explotació   -30.848,09 -35.015,18 

  a) Serveis Exteriors   -30.540,35 -34.662,44 

(621) a2) Arrendaments i Cànons   -818,04 -1.118,22 

(622) a3) Reparacions i Conservació   -3.798,96 -3.637,45 

(623) a4) Serveis Professionals 
Independents   -17.478,22 -14.974,13 

(625) a6) Primes d'Assegurances   -946,87 -1.931,25 

(626) a7) Serveis Bancaris   -751,93 -743,16 

(627) a8) Publicitat, Propaganda i 
Relacions Públiques   -43,56 -2.889,15 

(628) a9) Subministraments   -2.802,50 -4.181,12 

(629) a10) Altres Serveis   -3.900,27 -5.187,96 

(631), (634), 636, 639 b) Tributs   -307,74 -352,74 

(68) 9. Amortització de l’immobilitzat 
 

-3.191,06 0,00 

(678), 778 13. Altres Resultats   483,79 -1.591,06 

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

  1.231,16 48.237,52 

760,761,762,769 14. Ingressos Financers   0,00 0,00 

(660), (662), (665), (669) 15. Despeses Financeres   -202,97 -456,95 

  
II) RESULTAT FINANCER 
(14+15+16+17+18)   -202,97 -456,95 

  
III) RESULTAT ABANS 
D'IMPOSTOS (I+II)   1.028,19 47.780,57 

(6300)*, 6301*. (633). 638 19. Impostos Sobre Beneficis   -14.096,48 -12.191,41 

  
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III 
+ 19)   -13.068,29 35.589,16 
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FUNDACIÓ MONTSIÀ 
       

ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A 

L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 

Fons Excedent 

d'exercicis 

anteriors 

Excedent de 

l'Exercici 

Aportacions per 

Compensar Pèrdues 

Subvencions, Donacions i 

Llegats Rebuts i Altres 

Ajustos 

TOTAL 
Total 

Pendents de 

desemborsar 

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2014 3.005,06 0,00  36.135,04 -1.939,19 37.148,37 0,00  74.349,28 

I. Ajustos per Canvi de Criteri 2013             0,00 

II. Ajustos per Errors 2013             0,00 

B. SALDO AJUSTAT. INICI DE L'ANY 2015 3.005,06 0,00 36.135,04 -1.939,19 37.148,37 0,00 74.348,28 

I. Excedent del Compte de Resultats       35.589,16     35.589,16 

II. Ingressos i Despeses Reconegudes en el Patrimoni net             0,00 

III. Operacions de Patrimoni Net             0,00 

1. Augments  de Fons Dotacionals/Fons Socials/Fons Especials             0,00 

2. (-) Reduccions de Fons Dotacionals/Fons Socials/Fons Especials             0,00 

3. Conversió de Passius Financers en Patrimoni Net (Condonació de Deutes)             0,00 

4. Altres Aportacions             0,00 

IV. Altres Variacions del Patrimoni Net     -1.939,19 1.939,19     0,00 

C. SALDO FINAL DE L'ANY 2015 3.005,06   34.195,85 35.589,16 37.148,37 0,00 109.938,44 

I. Ajustos per Canvi de Criteri 2015     
 

  
 

  0,00 

II. Ajustos per Errors 2015     -1.009,45   -8.283,35    -9.292,80 

D. SALDO AJUSTAT. INICI DE L'ANY 2016 3.005,06   33.186,40 35.589,16 28.865,02 0,00 100.645,64 

I. Excedent del Compte de Resultats       -13.068,29     -13.068,29 

II. Ingressos i Despeses Reconegudes en el Patrimoni net             0,00 

III. Operacions de Patrimoni Net             0,00 

1. Augments  de Fons Dotacionals/Fons Socials/Fons Especials             0,00 

2. (-) Reduccions de Fons Dotacionals/Fons Socials/Fons Especials             0,00 

3. Conversió de Passius Financers en Patrimoni Net (Condonació de Deutes)             0,00 

4. Altres Aportacions             0,00 

IV. Altres Variacions del Patrimoni Net     35.589,16 -35.589,16   61.578,00  61.578,00 

E. SALDO FINAL DE L'ANY 2016 3.005,06   68.775,56 -13.068,29 28.865,02 61.578,00 149.155,35 
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Memòria Anual. Exercici 2016 
 
Que presenta Joan Castor Gonell Agramunt , en qualitat de president al Patronat de la 
Fundació Montsià, en aplicació de la legislació vigent quant a Fundacions i també en 
compliment dels seus Estatuts, el dia 9 de juny de 2016.  
 
 

1.- ACTIVITAT 
 
 
Antecedents  
 
La Fundació Montsià  es constitueix segons escriptura pública protocolaritzada per D. 
Jorge Sos Ansuategui de data 13 de gener de 2004 i amb l’elevació a pública a 29 
d’octubre de 2013, amb modificació de diversos articles i la supressió del mot privada en 
data 1 de desembre de 2014 i amb l’ultima revisió de la modificació de l’article 10 dels 
Estatuts de Fundació Montsià . Es troba inscrita al Registre d’Entitats del Departament de 
Justícia per resolució el 7 de maig de 2015 amb núm. de registre 2022. La seva activitat 
s’inicia efectivament l’any 2005. 
 
El seu domicili fiscal s’estableix a la Pl. Lluís Companys, s/n  d’Amposta i l’escriptura també 
estableix que es regirà en base als Estatuts i en allò que aquests no preveuen per la Llei 
de Fundacions. El seu capital inicial s’estableix en 3005,06 € que aporten els membres del 
Patronat de la mateixa que són el Consell Comarcal del Montsià i els municipis d’aquesta 
comarca en forma dels seus representants legals (alcaldes) o aquella persona en qui 
deleguin. 
 
Aquesta fundació es constitueix amb l’objecte de facilitar el desenvolupament sostenible, 
equilibrat i coherent amb el medi de la Comarca del Montsià, així com promoure i impulsar 
l’expansió econòmica, social y cultural d’aquesta comarca i amb l’ànim d’ajudar i assistir a 
aquells col·lectius amb especials dificultats. El dia 1 de desembre de 2014 davant Notari es 
modifiquen els estatuts  per adaptar-se a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi Civil de Catalunya. A més, és decideix suprimir el mot de “privada” per no crear 
confusió, ja que, amb la modificació passa a ser publica. Per tant queda Fundació Montsià. 
 
 
Membres de la Fundació Montsià 
 
El Patronat de la Fundació Montsià està format durant 2016 pels següents representants: 
 

- 8 representants del Plenari del Consell Comarcal del Montsià (entre els quals 
s’escull el president) d’acord amb la representativitat de cada legislatura. 

 
- 3 representants d’Ajuntaments de la comarca: Ajuntament d’Alcanar, Ajuntament de 

Godall i Ajuntament de La Sénia. 
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Activitat, compliment de les finalitats i finançame nt principal 

Per tal de dur a terme les finalitats que li atorguen els Estatuts, la Fundació pot establir les 
relacions de reciprocitat i de col·laboració amb totes aquelles entitats i administracions que 
cregui convenients, de dintre i de fora del seu àmbit territorial.  

Les persones usuàries o beneficiàries de les activitats que es descriuran varien segons el 
servei que es tracti i de la mateixa manera l’impacte per franja d’edat i gènere. No obstant 
això, cal destacar que la Fundació Montsià gestiona majoritàriament serveis de caire molt 
social adreçats a col·lectius amb risc d’exclusió i amb especials dificultats. Així resumint els 
serveis són: 
 
     

- El  Servei d’Intervenció Especialitzada de les Terr es de l’Ebre (SIE)  és un 
servei públic especialitzat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya que ofereix atenció i recuperació a totes les dones i als 
seus fills i filles afectats per processos de violència masclista per facilitar la 
reparació del dany patit. Així mateix impulsa, col·labora i realitza actuacions 
d’informació i sensibilització social contra aquest tipus de violència. 

- Accions formatives del SOC : Programa de Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries 
(FOAP2016) que té com a finalitat oferir a persones treballadores, prioritàriament 
desocupades, una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i afavorir 
així la productivitat i la competitivitat de les empreses, així com la qualificació i la 
promoció de les persones treballadores de l'àmbit comarcal i territorial català. 

Les accions de formació es diferencien en dos tipus: 

1. Accions de formació adreçades a l'obtenció de certificats de professionalitat. Cada 
certificat de professionalitat està regulat per un Reial Decret que especifica les 
unitats de competència que el composa, mòduls formatius i unitats formatives. El 
certificat de professionalitat acredita qui l'obté que és competent per desenvolupar 
una activitat laboral. És un títol oficial reconegut a tot el territori espanyol. 

2. Accions formatives associades a altres especialitats formatives vinculades al Fitxer 
d’especialitats formatives del Servei d'Ocupació de Catalunya. SOC 

 
El  programa està cofinançat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, el Servei 
d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 

En la convocatòria FOAP/2016  a la Fundació Montsià se li ha atorgat 3 accions 
formatives i es realitzen del desembre 2016 fins a octubre 2017. 
 
La fundació amb l’afany de millorar constantment la feina, donar uns serveis de qualitat i 
complir la normativa, continua vigent amb la certificació de qualitat ISO 9001:2008. 
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La Fundació Montsià internament posa a disposició del personal contractat allò que 
estableix  la legislació vigent quant a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar. 
 
 
La Fundació Montsià ha atès en el transcurs de 2016 als serveis que gestiona un total de 

515 persones: 

 
 
Servei d’Intervenció Especialitzada de les Terres de l’Ebre (SIE) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Accions formatives del SOC  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 DONES FILLS/ES 

Acollides 2016 117 27 

Reobertures 2016 35 4 

Seguiments 173 37 

TOTAL PERSONES ATESES 2016 393 

  

Informació i assessorament 2016 84 

Entrevistes FOAP 2016 38 

TOTAL PERSONES ATESES 2016 122 
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SERVEIS GESTIONATS MITJANÇANT CONVENI 
 

1.SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA DE LES TERRES  DE L’EBRE (SIE) 

 
 
El  Servei d’Intervenció Especialitzada de les Terres de l’Ebre (SIE) és un servei públic 
especialitzat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya que ofereix atenció i recuperació a totes les dones i als seus fills i filles afectats 
per processos de violència masclista per facilitar la reparació del dany patit. Així mateix 
impulsa, col·labora i realitza actuacions d’informació i sensibilització social contra aquest 
tipus de violència. 
 
Els dos principals objectius del SIE són: informar, atendre i recuperar a les dones que 
viuen o han viscut violència masclista i als seus fills i filles, i potenciar els programes 
específics i integrals de prevenció, assistència i reparació. Aquest dos objectius es 
treballen des de la coordinació activa i permanent amb la xarxa integral d’atenció a la 
violència masclista. 

 
Per tot, el treball del SIE es divideix en tres grans eixos: 
 
Eix 1) L’atenció integral a les dones, joves, adole scents, nenes i nens . La violència 
masclista afecta a molts àmbits de la vida de les persones ateses. L’eix d’atenció es 
diversifica en programes per tal d’adequar el model d’intervenció social, educatiu, legal i 
terapèutic al procés de les dones i dels fills i filles afectats per la  violència viscuda.  
Eix 2) Sensibilització, prevenció i detecció . Inclouen les accions pedagògiques i 
comunicatives adreçades a generar canvis i modificacions en el pensament de nois i noies 
joves, en especial, i de la ciutadania en general, en el sentit de que cap forma de violència 
masclista és justificable ni tolerable, accions també adreçades a prevenir i detectar la 
violència masclista.  
Eix 3) Assessorament i/o formació sobre dispositius  socials . Com a servei 
especialitzat en violència, el SIE té com a funcions l’assessorament i la formació a 
professionals de la xarxa, així com la participació en les taules de treball i circuits per 
l’abordatge de la violència masclista.  
 
El SIE té la seva ubicació a Amposta i una segona seu a Móra d’Ebre. L’horari d’atenció és 
de 9.30 a 14 hores i de 16 a 19.30 de dilluns a divendres a la seu d’Amposta i els dimecres 
a la seu de Móra d’Ebre. Donem atenció a les comarques de l’Ebre (Montsià, Baix Ebre, 
Ribera d’Ebre i Terra Alta) i ens coordinem amb els serveis de tot el territori de les Terres 
de l’Ebre.  
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Com a servei públic de caràcter gratuït formem part de la Xarxa d’atenció i recuperació 
integral per a les dones, regulada a la llei 5/2008 de 24 d’abril del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista. Depenem administrativament de la Direcció General de 
Famílies i conjuntament amb  els SIES del Gironès, Tarragona, Lleida, Baix Llobregat, 
Catalunya Central, Mataró i la Seu d’Urgell integrem la Xarxa de serveis especialitzats en 
violència masclista, regulats per l’article 60 de la llei esmentada.  
 
La gestió del SIE Terres de l’Ebre la realitza l’entitat FUNDACIÓ MONTSIA, amb seu al 
Consell Comarcal del Montsià (Plaça Lluis Companys, s/n. fundació@montsia.cat). 
 
El SIE compta amb un equip interdisciplinar de set persones: Treballadora social, 
Psicòloga d’atenció a les dones, Psicòloga d’atenció a infants i adolescents, Educadora 
Social, Jurista, Administrativa i Directora, totes set a jornada complerta.  
 
L’any 2016 l’educadora ha estat de baixa maternal. En el moment de la seva reincorporació 
ha demanat una reducció de jornada i ha estat compartit el seu treball amb l’educadora que 
la substituïa per la baixa.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Eix 1: L’atenció integral a les dones, joves, adole scents, nenes i nens  
Dades d’atenció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DONES FILLS/ES 

Acollides 2016 117 27 

Reobertures 2016 35 4 

Seguiments 173 37 

TOTAL PERSONES ATESES 2016 393 
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Eix 2: Sensibilització, prevenció i detecció 
Àmbit educatiu 
 
 

 

 

 
 
 
Àmbit de la ciutadania 
 

Comarca Nom de l’activitat Participants 

Montsià Caixa d’eines: el trencaclosques de la violència masclista 26 

Montsià 
Presentació dels Serveis que treballen en Violència masclista i 

Sensibilització 
- 

Montsià TEATRE I VIDEOS 68 

Terres de 

l’Ebre 

Cinema al pati, “Una mirada universal del fenomen de la violència contra 

les dones” 
152 

Terres de 

l’Ebre 

Taller Teatre imatge” Una eina creativa d’intervenció 

social” ETCA 
11 

 TOTAL  257 
 
 
 
 
 

Comarca Participants Nom de l’activitat 

Montsià 

22 

Junts per la igualtat (Taller 1: Rols de gènere) 

25 

19 

23 

20 

29 

20 

Junts per la igualtat (Taller 2: Professions) 
18 

17 

25 

Baix Ebre 

7 Trencant estereotips 

22 
Trencant estereotips 

29 

17 
Relacions sanes vs. Tòxiques 

15 

Montsià 

22 

Estimar no fa mal 

23 

20 

19 

TOTAL 382  
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Eix 3: Assessorament i/o formació sobre dispositius  socials. 
Assessorament a professionals 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Participacions en taules i grups de treball 
 

Nom activitat Lloc Nº accions 

Comissió Tècnica 

 
Tortosa 4 

 Montsià 4 

Taules Comarcals Baix Ebre 4 

 Terra Alta 4 

 Ribera d’Ebre 4 

Eix 3.B.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº accions Nº participants Comarca 

 

48 68 Terres de l’Ebre 

Eix 3.A. 
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2.CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCA L DEL MONTSIÀ I 
LA FUNDACIÓ MONTSIÀ  
 
Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i de la Fundació Montsià 
durant l’any 2016. 
 
L’objecte del conveni és establir les condicions que han de regir l’atorgament d’una 
subvenció directa, prevista nominativament al Pressupost del Consell Comarcal del 
Montsià, en favor de Fundació Montsià derivades de les seves actuacions de 
desenvolupament sostenible, equilibrat i coherent amb el medi de la Comarca del Montsià, 
així com les actuacions en matèria d’expansió econòmica, social i cultural de la comarca.  
 
Conseqüentment aquesta subvenció haurà de destinar-se al finançament de les despeses 
administratives i de funcionament de dita Fundació, sempre relacionades en el 
desenvolupament de les seves tasques en matèria tant de desenvolupament sostenible i 
equilibrat amb el medi ambient, com d’expansió econòmica, social i cultural de la comarca. 
 
 
 

SERVEI GESTIONAT  MITJANÇANT SUBVENCIÓ 
 

 

CENTRE COL·LABORADOR DEL DEPARTAMENT DE TREBALL 

Com a centre col·laborador durant el 2016 s’ha sol· licitat una subvenció per a poder 
impartir accions formatives del SOC : Programa de Formació d'Oferta en Àrees 
Prioritàries (FOAP2016) que té com a finalitat oferir a persones treballadores, 
prioritàriament desocupades, una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i 
afavorir així la productivitat i la competitivitat de les empreses, així com la qualificació i la 
promoció de les persones treballadores de l'àmbit comarcal i territorial català. 

Programa cofinançat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya i el Fons Social Europeu. 

En la resolució de la convocatòria de subvencions FOAP 2016, d’acord amb la resolució 
TSF/2392/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les 
subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries 
adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya. 
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El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya va resoldre favorablement a Fundació Montsià al 
desembre de 2016, una subvenció de 61.578,00€ euros que corresponen al conjunt 
d’accions formatives detallades en el següent quadre. 
 
 
 
1.Accions formatives atorgades al desembre 2016 FOA P/ 2016 
 
 

 

La formació ocupacional s’atorga i s’inicia a finals de l’any 2016,però, el desenvolupament i 
els resultats de la formació s’obtindran a finals del 2017 amb la memòria justificativa que es 
presenta al SOC. 

Per això, es deixa constància en aquesta memòria dels resultats de la formació FOAP 
2015 que va començar al desembre 2015 i va finalitzar a l’octubre del 2016. Els resultats 
es van lliurar al SOC al desembre del 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codi 
expedient Ref. curs Denominació Inici Finalització  Pressupost  Col·lectiu  Hores  Pràctiques  

1
6

/F
O

A
P

/3
1

5
/0

1
4

4
8

6
5

 

ADGD0308-CEN Activitats de gestió administrativa 
desembre-

16 
Juliol -17 58.320,00€  800  

ADGD0308-
2012-FCO 

Formació complementaria  
d’activitats auxiliars d’administració 

Setem-17 Setem-17 1.456,00€  20  

ADGD0308-
MP0111 

Mòdul pràctiques d’activitats 
auxiliars administració 

Setem-17 Octub-17 1.800,00€  80 SI 
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2.Dades de les accions formatives realitzades del d esembre 2015 fins a octubre  
2016.  
 
2.1. Dades de la programació 
 

- Any de la programació: 2015 
- Nombre d’accions atorgades: 7 
- Identificació de les accions formatives desenvolupades segons especialitat, nombre 

d’alumnes formats/ades, durada, col·lectiu, pressupost, dades d’inici i finalització. 

 

 

Ref. curs Denominació 

 
Nombre 
Alumnes 
formats 

Inici Finalització Pressupost Col·lectiu Hores 
Pràctiques 

dins 
l’acció 

Pràctiques 
Perfecciona 

0127751/001 

 
ADGD0308_CEN] Activitats 
de gestió administrativa 
 
 

 
 

15 
 
 

18/12/2015 05/09/2016 58.320,00 
Treballadors/res 
Prioritàriament 
desocupats/des 

800 No 

 
 

No 

0127751/002 
ADGD0308_2012_FCO] 
Formació Complementària 

 
 

12 
 

06/09/2016 22/10/2016 1.458,00 
Treballadors/res 
Prioritàriament 
desocupats/des 

20 No 

 
 

No 

0127751/003 
ADGD0308_MP0111] 
Mòdul de pràctiques 
professionals no laborals 

 
 

11 26/09/2016 28/10/2016 1.800,00 
Treballadors/res 
Prioritàriament 
desocupats/des 

80 Sí 

 
 

No 

0127751/004 
ADGI11DCP-4] Telefonista 
recepcionista de oficina 

 
 

10 01/02/2016 20/10/2016 29.848,00 
Col·lectiu amb 

una discapacitat 
reconeguda 

520 

 
 

No 

 
 

Sí 
20 hores 

0127751/005 
[IFCD0110_CEN] Confecció 
i publicació de pàgines 
web 

 
 

10 15/04/2016 05/09/2016 46.875,00 
Treballadors/res 
Prioritàriament 
desocupats/des 

480 

 
 

No 

 
 

No 

0127751/006 
IFCD0110_2012_FCO] 
Formació Complementària 

 
 

7 06/09/2016 09/09/2016 1.953,00 
Treballadors/res 
Prioritàriament 
desocupats/des 

20 

 
 

No 

 
 

No 

0127751/007 
IFCD0110_MP0278] Mòdul 
de pràctiques 
professionals no laborals 

7 22/09/2016 26/10/2016 1.800,00 
Treballadors/res 
Prioritàriament 
desocupats/des 

80 Sí No 
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- Les dades corresponents als itineraris formatius realitzats per l’alumnat 
corresponents  als certificats de professionalitat programats va ser: 

o  1 itinerari format pel CEN, FCO i pràctiques en empresa  de l’acció 
formativa d’activitats de gestió administrativa amb un total de 900 hores, a 
l’acció van començar 15 alumnes dels quals 11 han completat l’itinerari. Cal 
dir, que la resta d’alumnat que no va finalitzar va ser 1 per incorporació al 
món laboral  i la resta per motius de salut.  

o 1 itinerari format pel CEN, FCO i pràctiques en empresa  de l’acció formativa 
de confecció i publicació de pàgines web amb un total de 560 hores. 
L’alumnat que ha finalitzat l’itinerari ha estat de 7, la resta per diferents 
motius no van finalitzar el curs, a banda, va haver 1 alumne que no va 
superar l’avaluació del CEN quedant com no apte. Per aquest motiu no va 
poder finalitzar l’itinerari. 

o Al curs de telefonista recepcionista d’oficina van finalitzar 9 alumnes i l’1 que 
no va finalitzar  va ser per incorporació al món laboral. 

 
2.2. Desenvolupament i execució del procés formatiu. 
 
2.2.1.Selecció de l’alumnat 
 

 
El criteri de selecció de l’alumnat no ha estat general, ens hem basat i ha estat 
marcat en tot moment per les tutores i professorat que havia de desenvolupar les 
accions  formatives. A més, es va seguir amb el perfil prèviament definit a l’ordre. 
Inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d'iniciar l'acció formativa, i complir 
amb els requisits de l’alumnat que estableixi el programa de l’especialitat formativa, 
o bé el Reial decret que reguli el certificat de professionalitat en què s’hagi 
d’inscriure.  
Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de 
vulnerabilitat social: 

� Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. 
� Persones majors de 45 anys 
� Persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma 

ininterrompuda més de 2 anys. 
� Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret. 
� Persones joves menors de 30 anys. 

 
 
De manera general, però, els criteris principals per a la selecció van ser: 
nivell d’estudis i/o formació (en el sentit de capacitat de la persona d’assolir el 
contingut del curs i poder tenir un grup més o menys homogeni quant a nivell 
per no distorsionar el procés formatiu); disponibilitat i motivació.  
 
 
 

 
 
 



Pça. Lluís Companys, s/n 
43870 Amposta 
Telèfon  977 704 371 
Fax         977 705 946 
A/e: fundacio@montsia.cat 

17

Memòria Anual. Exercici 2016 
 

 
17 

 
 
 

 
Per cursos el resultat de la selecció ha estat la següent: 

 
Activitats de gestió administrativa  

 
Entrevista personal amb un resultat òptim ja que es va aconseguir que la classe 
tingués un nivell de partida aproximat la qual cosa va afavorir un ritme adequat de 
progressió de l’alumnat. El grup estava format per un grup reduït, preferentment 
dones, d’edat que oscil·lava entre els 22 i 50 anys aproximadament.  
 
 
Confecció i Publicació de pàgines web 

 
Per a la selecció de l’alumnat d’aquest curs es va a dur a terme una entrevista 
personal a cadascuna de les persones inscrites, interessades i les derivades de 
l’Oficina de Treball. 
La majoria d'alumnes tenien coneixements bàsics amb informàtica. 

 
 

Telefonista recepcionista d’oficina. 
 

Per a la selecció de l’alumnat d’aquest curs es va haver de flexibilitzar algun dels 
criteris generals que s’havien emprat amb la resta de cursos, en el sentit que es 
tractava d’un col·lectiu amb discapacitats. La responsabilitat va ser compartida per 
una de tutora del curs i un professor. 
 
 
A continuació les edats, la formació, experiència professional i un apartat d’observacions 
de cadascun dels alumnes que van finalitzar el curs i els que no:  
 
 
Activitats de gestió administrativa alumnat que ha finalitzat la formació. 
 
 

EDAT NIVELL D’ESTUDIS EXPERIÈNCIA  LABORAL OBSERVACIONS 

41 FP de segon grau 
d’administratiu 

Administrativa i dependenta Interessada en fer 
un reciclatge, sobre 
tot amb la 
comptabilitat. 

52 Batxillerat Administrativa Interessada en 
adquirir noves 
capacitats; 
comptabilitat i 
informàtica. 

44 Graduat Escolar Treballador a diferents 
fàbriques  

Obtenir una 
titulació i aprendre 
capacitats per 
poder trobar una 
feina diferent a la 
realitzada. 
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44   Per obtenir una 
titulació acreditada 

35 FPI Auxiliar Administrativa Auxiliar administrativa i 
diferents feines de tot tipus. 

Per millorar les 
seves capacitats i 
currículum. 
 
 

37 Diplomatura en ADE  Administrativa y selecció de 
personal 

Per capacitar-se 
novament amb les 
capacitats de 
comptabilitat, 
informàtica... 

25 Grau en Història i Màster 
en professor 

Entrenador de futbol i monitor 
d’esports 

Per adquirir 
coneixements en 
comptabilitat i 
capacitats noves. 

20 CFGM Sociosanitari  Per tenir 
coneixements en 
administratius i 
desprès passar a 
finalitzar el CFGM 
d’administració. 
(Així ho ha fet) 

38 Graduat Escolar Auxiliar administrativa Per obtindré la 
titulació i millorar 
els coneixements, 
sobre tot en 
comptabilitat i 
informàtica. 

43 Graduat Escolar Auxiliar administrativa i peó de 
fàbrica 

Per obtenir un CP 
nivell 2 en 
administració. 

25 CFGM Sociosanitari  Ampliar 
coneixements com 
administrativa. 

46   Per obtindré 
capacitats en tots 
els mòduls 
formatius. Amb 
idea de fe 
autocupació. 
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Activitats de gestió administrativa alumnat que NO ha finalitzat la formació. 
 
 
 

EDAT NIVELL D’ESTUDIS EXPERIÈNCIA  
LABORAL 

OBSERVACIONS 

54   No va continuar  per 
motius de salut. Va tenir 
una recaiguda de la seva 
malaltia. 

52 Superació de proves de 
competència 

 No va continuar per 
motius de salut. Venia 
d’una baixa de llarga 
durada i emocionalment 
no va poder adaptar-se als 
horaris i al ritme de les 
classes. 

52 Graduat Escolar  Per una accident de cotxe 
va estar de baixa de llarga 
durada. 

35   Per obtenir el CP. Va 
deixar-ho per una feina. 

26 Graduat Escolar Tasques 
administratives en una 
empresa familiar. 

Obtenir la titulació. Ho va 
deixar per motius 
personals i de salut. 

46 Graduat escolar   Per finalitzar l’itinerari, li 
restava un mòdul. Ho va 
deixar per motius 
familiars. 

 
Alumnat que no ha finalitzat tot el CP, als dos casos el MF de pràctiques els ha 
quedat pendent:  
 

� Un alumne que per motius de salut i amb motiu d’ingrés a l’hospital no va 
poder finalitzar les practiques. Cal dir, que ha convalidat competències i 
actualment està estudiant un CFGM com a tècnic en administració. 

 
� Una alumna per malaltia d’un familiar li va quedar pendent de finalitzar el MF 

de les pràctiques. 
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Confecció i publicació de pàgines web  alumnat que ha finalitzat  la formació. 
 
 

EDAT NIVELL D’ESTUDIS EXPERIÈNCIA  
LABORAL 

OBSERVACIONS 

57 Superació de proves de 
competència al no poder 
presentar els originals dels 
estudis cursats 

 Un alumne interessat, 
aplicat i que va seguir en 
aprofitament les classes. 

36 Graduat Escolar  Molt interessat i va ajudar 
a fer recerca d’alumnat, 
cal dir que no va superar 
totes les avaluacions. No 
va fer ni la FCO ni les 
pràctiques. 

53 Universitaris Tècnic de joventut al 
CCM  

Interessat per ampliar 
coneixements, i era 
sabedor del valor 
econòmic com 
professional del curs. 

19 CFGM 
CP màrqueting 

 Molt interessada per 
completar el seu itinerari 
professional. 

31 ESO Comercial Per tenir coneixements, 
capacitats i el títol. 

32 ESO  Per ampliar coneixements 
i obtenir la titulació ja que 
és autodidacta amb 
aquest entorn web. 

26 Superació de proves de 
competència.  

 Alumne molt motivat per 
aprendre, ha sortit del 
curs apuntant-se a la 
prova de superació del 
Grau Mig per seguir 
estudiant, un retorn 
educatiu. 

36 Universitaris Professor de música  Per tenir, capacitats, 
coneixements, 
competències i la titulació 
CP 2. 
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Alumnat que no ha finalitzat tot el CP , no ha pogut realitzar ni el MF FCO ni el MF 
de pràctiques li ha quedat pendent:  
 

� 1 alumne per no aprovar totes les avaluacions o no presentar-se.  
 
 
 
Confecció i publicació de pàgines web  alumnat que NO ha finalitzat la formació. 
 
 
 

EDAT NIVELL D’ESTUDIS EXPERIÈNCIA  
LABORAL 

OBSERVACIONS 

43 Universitaris  Va està molt interessada 
al principi  i després per 
motius personals i de 
salut va donar-se de 
baixa. 

29 CFGM   Per l’esquena no podia 
aguantar esta seguda.   

28 Universitaris  Malaltia greu amb una 
recaiguda i va tenir que 
deixar el curs 

27 ESO  Va trobar feina a l’inici del 
curs. 

19 Batxillerat  Ampliar coneixements. Al 
setembre havia de 
retornar a la Universitat. 
Per motius personals va 
deixar el curs. 

40 Superació de proves de 
competència. 

Orquestra Ho va deixar. 
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El requisit d’aquest curs al no ser un CP i anar dirigit a persones amb discapacitat 
reconeguda, cal acreditar-la i ser apte a l’entrevista. 
 
Telefonista recepcionista d’oficina  alumnat que ha finalitzat  la formació. 
 
 

EDAT NIVELL D’ESTUDIS EXPERIÈNCIA  
LABORAL 

OBSERVACIONS 

55 CFGM Auxiliar administrativa Interessada per adquirir 
només competències i 
optar a un lloc de treball. 

28 ESO  Estava esperant optar al 
curs des de la 
convocatòria FOAP 2014. 
Amb molt interès. 

51 Graduat Escolar  Interessat per adquirir 
coneixements.  

51 Graduat Escolar Carnissera Ha de canviar de 
professió la que ha 
realitzat durant la seva 
trajectòria no la pot 
realitzar per motius de 
salut. 

47 Graduat Escolar Plàstics Castellà Interessada per poder 
canviar de lloc de treball. 

30 Graduat Escolar  Per ampliar coneixements 
i capacitats. 

56 CFGM auxiliar Infermera Treballadora familiar Per canviar de lloc de 
treball 

43   Ampliar coneixements 

    

 
 
Alumnat que no ha finalitzat la formació : 
 

� Per incorporació al món laboral.  
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Telefonista recepcionista d’oficina  alumnat que NO ha finalitzat la formació. 
 
 
 

EDAT NIVELL D’ESTUDIS EXPERIÈNCIA  
LABORAL 

OBSERVACIONS 

54 Batxillerat  No va poder finalitzar per 
recaiguda de la seva 
malaltia. 

40 Graduat Escolar Ajudant d’electricista Per trasllat de domicili a 
BCN 

35 Graduat Escolar  El van haver de donar de 
baixa degut les seves 
faltes d’assistència. 

42 Graduat Escolar  No va continuar per 
salut. 

50   Va deixar el curs per 
motius de salut. 

    

 
 
 

2.3.Qüestionaris d’avaluació. 
 
Desprès d’analitzar els qüestionaris per a l’avaluació de les accions formatives, podem dir 
que, en general, els alumnes estan d’acord amb l’organització i han fet una valoració 
positiva del professorat que han tingut. 
 
L’alumnat valora correctament l’espai i el material formatiu rebut. Per altra banda, els 
alumnes que tenen formació en la matèria, han valorat molt positivament el curs, i han 
indicat que el curs pot contribuir a la seva inserció laboral, que en definitiva, és la finalitat 
d’aquestes accions formatives.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pça. Lluís Companys, s/n 
43870 Amposta 
Telèfon  977 704 371 
Fax         977 705 946 
A/e: fundacio@montsia.cat 

24

Memòria Anual. Exercici 2016 
 

 
24 

 
 
 

 
Gràfics per accions formatives 
 
 
 

ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

A LA FORMA D'IMPARTIR EL CURS 

B SI CONEIXEN ELS TEMES IMPARTITS 

C MATERIAL DIDÀCTIC 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

003

004

004

004

004

004

004

004

004

004

A B C

MITJANES
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CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

A LA FORMA D'IMPARTIR EL CURS 

B SI CONEIXEN ELS TEMES IMPARTITS 

C MATERIAL DIDÀCTIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

003

003

004

004

004

004

004

004

004

A B C

MITJANES
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TELEFONISTA RECEPCIONISTA D’OFICINA 
 

 
 

 
 

A LA FORMA D'IMPARTIR EL CURS 

B SI CONEIXEN ELS TEMES IMPARTITS 

C MATERIAL DIDÀCTIC 
 
 

 

2.4. Avaluació de l’alumnat 
 

 
Tot i que cada acció formativa i a la vegada mòdul formatiu ha estat assignada a un 
formador/a diferent ha existit un vincle constant entre el professorat i la persona que 
tutoritzava i feia el seguiment de les accions formatives tant des del punt de vista 
logístic com de valoració de l’alumnat. 
En aquest sentit el mètode d’avaluació ha estat continu per part del professorat que 
combinava teoria-pràctica i avaluació per mòduls. Les conclusions de cada 
professor/a s’han traslladat a la persona que tutoritzava, de manera setmanal, a 
banda de realitzar un informe final per cada alumne/a. 
 
 
 

 

 

 

3,56

3,58

3,6

3,62

3,64

3,66

3,68

3,7

3,72

3,74

3,76
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2.5. Anàlisis dels resultats ocupacionals de la formació  
 

Al curs d’activitats de gestió administrativa l’ocupació ha estat d’un 41,66 %, 5 alumnes  
van trobar feina d’aquestes 1 amb un contracte de mitja jornada, la qual cosa no la va 
afectar a l’assistència del curs, i 2 més  amb un contracte de llarga durada un ha estat fruit 
de les pràctiques en l’empresa i s’ha quedat contractat.   
 
A telefonista recepcionista  d’oficina  un 20%, 2 alumnes  han trobat feina, 1 va tenir que 
deixar el curs, per que, no va poder compatibilitzar feina i formació, l’altre alumne si que va 
poder combinar feina per torns i formació.  
 
A l’acció formativa de confecció i publicació de pàgines web un 37,5%, 3 alumnes han 
tingut l’oportunitat de quedar-se al lloc de les pràctiques, però, actualment estan treballant 
per projectes, es a dir, si hi ha un projecte que puguin desenvolupar ho fan donant els seus 
serveis especialitzats en Web. 
 
Retorn al món educatiu o formatiu. 
 
Al curs d’activitats de gestió administrativa 1 alumne ha iniciat un Grau mig 
d’administració, convalidant-se les unitats de competència aprovades. 
 
A telefonista recepcionista  d’oficina  2 alumnes  inicien formació amb un CP de nivell 2, 
per poder ampliar els seu coneixements.  
 
A l’acció formativa de confecció i publicació de pàgines web 1 alumne continuarà amb 
el seu itinerari formatiu, accés al grau mig i després un grau mig de Web.  
 
Informació sobre l’orientació feta als alumnes 
 
Durant el curs s’han fet tutories a l’alumnat per poder orientar amb l’itinerari formatiu i 
professional. 
Se’ls ha fet un seguiment i orientació en; actualització de diferents currículums. 
Royal Planning en entrevistes, comunicació no verbal, la presencia, com respondre. 
Recerca de webs. 
 

3.Programa de Garantia Juvenil en llengües estrange res i tecnologies de 
CONFORCAT 

Les accions formatives del programa CONFORCAT es van realitzar del 17/11/2015 fins a 
12/04/2016, atès que al realitzar i presentar la memòria de comptes del 2015  havien 
finalitzat es va incloure a la mateixa. 

Per aquest motiu i per no tornar a repetir les dades no s’inclou a la memòria anual 2016. 
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RESUM DELS DIFERENTS SERVEIS 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

SERVEI 
IMPORT 

CONVENI/SUBVENCIÓ 
2016 

ALTRES 2016 DEPARTAMENT 

SIE (Servei d’Intervenció 
especialitzada de les 

Terres de l’Ebre) 

 

Conveni 2016: 
325.249,41 euros 

(exempt d’IVA) 

 

Justificat en factures 
mensuals 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. Departament  
de la Generalitat de Catalunya 

 
 

Conveni de Col·laboració 
entre el Consell Comarcal 
del Montsià i la Fundació 

Montsià any 2016 

 

Conveni 2016: 
20.000,00€ 

Conveni – justificat amb 
despeses de personal i 

despeses per el 
funcionament i gestió de la 

fundació 

Consell Comarcal del Montsià 

Servei d’Ocupació de 
Catalunya 

Resolució  
TSF/2392/2016 

Atorgament 61.578,00€ 

 

Actualment realitzant-se i 
pendent  de justificació  

Departament de Treball de la 
Generalitat (SOC) 
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2.- BASES DE PRESENTACIÓ. 
 
 

1.1. Imatge fidel. 
 
 Els comptes anuals abreujats estan formats pel balanç abreujat, el compte de 
resultats abreujat, l’estat de canvis en el patrimoni net i la present memòria abreujada, 
formant el conjunt de tots ells una unitat.  
 
 Els comptes anuals s’han formulat a partir dels registres comptables de la Fundació 
i es presenten d’acord amb la legislació mercantil i amb les disposicions del Llibre Tercer 
del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, i amb les normes establertes 
al Pla General de Comptabilitat vigent, amb la finalitat de mostrar la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació. 
 

1.2. Principis comptables. 
 
 Al present Balanç de Situació i Compte de Resultats s’hi apliquen tots els principis 
comptables obligatoris continguts al Decret 259/2008 de 23 de desembre pel qual s’aprova 
el Pla de comptabilitat de les fundacions  i les associacions subjectes a la legislació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

1.3. Comparació de la informació. 
 
 Als efectes de l’obligació que estableix l’article 35.6 del Codi de Comerç i als 
efectes derivats de l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de comparabilitat, els 
comptes anuals corresponents a l’exercici 2016 han estat elaborats amb el Pla de 
Comptabilitat aprovat per Reial Decret 1515/2007 de 16 de novembre, pel qual s’aprova el 
Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses i s’ha optat per adaptar 
convenientment els imports al Balanç i Compte de Resultats Abreujats aprovats pel Decret 
259/2008 de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i 
les Associacions subjectes a la Generalitat de Catalunya, així com pel Reial Decret 
1491/2011. 
 
 Es presenten les xifres corresponents a 2016, que incorporen les dades de l’1 de 
gener de 2016 al 31 de desembre de 2016, i les corresponents a l’exercici anterior 2015. 
No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels estats financers de l’exercici actual 
amb l’anterior. 
 

1.4. Aspectes crítics de la valoració i estimació d e l’ incertesa. 

 En l’elaboració dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2016 s’han 
determinat estimacions i hipòtesis en funció de la millor informació disponible a 31 de 
desembre de 2016 sobre els fets analitzats. Es possible que fets que puguin donar-se en el 
futur obliguin a modificar-les a l’alça o a la baixa en propers exercicis, la qual cosa es faria 
de forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi o l’estimació en els corresponents 
comptes anuals futurs. 
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1.5. Agrupació de partides. 

 No hi ha elements patrimonials agrupats en dues o mes partides del balanç. 
 

1.6. Elements recollits en diverses partides. 

 No hi ha elements patrimonials registrats en dues o més partides del balanç. 
 

1.7. Canvis en criteris comptables. 

 No s’han produït ajustos per canvis en els criteris comptables durant l’exercici. 
 

1.8. Correcció d’errors. 

 L’entitat ha sotmès a auditoria de comptes els exercicis 2011 a 2015 i com a 
conseqüència de l’informe i recomanacions dels auditors, s’han comptabilitzat les següents 
correccions a l’exercici 2016: 
 

- S’han reduït els excedents d’exercicis anteriors per un total de 1.009,45 € com a 
conseqüència de despeses no comptabilitzades, errors comptables en l’aplicació 
del principi de meritació i reclassificació d’una aportació, que s’explica a l’apartat 
següent. 
 

- S’han reduït 8.283,35 €  del compte d’aportacions per pèrdues a compensar amb 
abonament al compte d’excedents d’exercicis anteriors, deguts a una reclassificació 
d’una aportació del Consell Comarcal del Montsià de l’exercici 2012 i que, després 
d’una certificació emesa pel tresorer, s’ha considerat com una aportació per a 
despeses de l’exercici, amb càrrec al compte d’Aportacions per compensar 
pèrdues. 
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3.- APLICACIÓ DE RESULTATS. 
 
 La proposta d’aplicació de l’excedent positiu de l’exercici 2016 que es presenta a la 
Junta del Patronat és la següent (les xifres comparatives són l’aplicació de l’excedent 
positiu de l’exercici 2015, aprovada per la Junta del Patronat): 
 
 

Bases de repartiment  2016 2015 
Excedent de l’exercici -13.068,29 35.589,16 
 Total base de repartiment = Total aplicació  -13.068,29 35.589,16 

Aplicació a    
Fons dotacional o fons social   
Fons especials   
Romanent -13.068,29 33.649,97 
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries   
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors  1.939,19 
 Total aplicació = Total base de repartiment  -13.068,29 35.589,16 

 

 
4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ. 
 
 Els criteris comptables aplicats a les diferents partides són els següents: 
 

4.1. Immobilitzat material. 
 
 Les adquisicions efectuades en el període han estat comptabilitzades pel seu cost 
d’adquisició, incloent-hi les quotes d’IVA suportat i les despeses addicionals que es 
produeixen fins a la posada en funcionament del bé. No s’hi inclouen les despeses 
financeres. Pel que fa a les dotacions per amortitzacions, s’han aplicat segons el període 
de vida útil, calculats pel mètode lineal, estimat per a cadascun d’ells i d’acord amb el 
coeficients admesos legalment. 
 
 

4.2. Instruments financers. 
 
Actius i passius financers. 
 
Les diferents categories d’actius financers  són les següents: 
 
- Actius financers a cost amortitzat. 

 En aquesta categoria s’inclouen els actius que s’han originat en la venda de béns i 
prestació de serveis per operacions de tràfic de l’entitat. També s’hi han inclòs els 
actius financers que no s’han originat en les operacions de tràfic de la Fundació i que, 
com no són instruments de patrimoni i derivats, presenten uns cobraments de quantitat 
determinada o determinable. Aquests actius financers s’han valorat pel seu cost, és a 
dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els costos que hi han estat 
directament atribuïbles; no obstant això, aquests últims es poden registrar en el compte 
de pèrdues i guanys en el moment del seu reconeixement oficial. 
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 Posteriorment, aquests actius s’han valorat pel seu cost amortitzat i els interessos 
meritats s’han imputat al compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d’interès 
efectiu. 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 en menys, segons 
s’escaigui) per la part imputada sistemàticament a resultats per 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. 
 
 Els dipòsits i les fiances es reconeixen per l’import desemborsat per fer front als 
compromisos contractuals. 
 
  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. 
 
 
- Actius financers a cost. 

 En aquesta categoria s’inclouen les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, 
multigrup i associades. Inicialment es valoren pel seu cost, que és el valor raonable de 
la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin directament 
atribuïbles.  

 L’import dels drets preferents de subscripció i similars forma part de la valoració 
inicial. 

 
 Posteriorment es valoren pel seu cost menys, si s’escau, l’import acumulat de les 
correccions valoratives per deteriorament. 

 
 

- Correccions valoratives per deteriorament. 

 Al tancament de l’exercici s’efectuen les correccions valoratives necessàries si hi ha 
evidència objectiva que el valor en llibres d’una inversió no és recuperable. 

 
 L’import d’aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l’actiu 
financer i l’import recuperable. S’entén per import recuperable l’import més elevat entre 
el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d’efectius 
derivats de la inversió. 

 
 Les correccions valoratives per deteriorament i, si s’escau, la seva reversió, s’han 
registrat com una despesa o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues i 
guanys. La reversió té el límit del valor en llibres de l’actiu financer. 
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 En particular, al final de l’exercici es comprova l’existència d’evidència objectiva que 
el valor d’un crèdit (o conjunt de crèdits amb similars característiques de risc valorats 
col·lectivament) s’ha deteriorat com a conseqüència d’un o més esdeveniments que 
han succeït després del seu reconeixement inicial i que han provocat una reducció o 
un retard en els fluxos d’efectiu que s’havien estimat rebre en el futur i que pot estar 
motivat per insolvència del deutor. 

 
 La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor 
actual dels fluxos d’efectiu futurs que s’han estimat que es rebran, descomptant-los al 
tipus d’interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial. 

 
 Les diferents categories de passius financers  són les següents: 
 

- Passius financers a cost amortitzat. 

 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, sense ser 
instruments derivats, no tenen origen comercial. 

 
 Inicialment aquests passius financers s’han registrat pel seu cost, que és el valor 
raonable de la transacció que els ha originat més tots aquells costos que han estat 
directament atribuïbles. No obstant això, aquests últims, així com les comissions 
financeres que s’hagin carregat a l’entitat, es poden registrar en el compte de pèrdues i 
guanys. 

 
 Posteriorment s’han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats s’han 
comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys, 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 a curt termini, s’han 
valorat pel seu valor nominal. 

 
 Els préstecs i descoberts bancaris que meriten interessos es registren per l’import 
rebut, net de costos directes d’emissió. Les despeses financeres, incloent-hi les primes 
que s’han de pagar en la liquidació o el reemborsament i els costos directes d’emissió 
es comptabilitzen segons els criteri de la meritació en el compte de resultats, utilitzant 
el mètode de l’interés efectiu, i s’afegeixen a l’import en llibres de l’instrument en la 
mesura en que no es liquiden en el període en que es meriten. 

 
 Els préstecs es classifiquen com a corrents, si no és que la Fundació té el dret 
incondicional per ajornar la cancel·lació del passiu durant, com a mínim, els dotze 
mesos següents a la data dels balanç. 

 
 Els creditors comercials no meriten explícitament interessos i es registren pel seu 
valor nominal. 

 
 Durant l’exercici no s’ha donat de baixa cap actiu ni passiu financer. 
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 Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat al moment de 
l’adquisició s’han reconegut com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Per al 
reconeixement dels interessos s’ha utilitzat el mètode de l’interés efectiu. Els dividends 
es reconeixen quan es declara el dret del soci a rebre’ls. 

 
 
4.3. Existències. 

 
 La Fundació no disposa d’existències a 31 de desembre de 2016. 
 
 

4.4. Subvencions, donacions i llegats. 
 

 Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari s’han valorat pel valor 
raonable de l’import rebut, i les de caràcter no monetari o en espècie s’han valorat pel valor 
raonable del bé rebut, referenciats tots dos valors al moment del seu reconeixement. Les 
subvencions, donacions i llegats no reintegrables s’han comptabilitzat com a ingressos 
directament imputats al patrimoni net i s’han reconegut en el compte de pèrdues i guanys 
com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les 
despeses derivades de la subvenció, donació o llegat. Les subvencions, donacions o 
llegats que tinguin caràcter de reintegrables s’han registrat com a passius fins que 
adquireixin la condició de no reintegrables. A aquests efectes, es considera no reintegrable 
quan hi hagi un acord individualitzat de concessió de la subvenció, donació o llegat a favor 
de l’entitat, s’hagin complert les condicions establertes per a la seva concessió i no 
existeixin dubtes raonables sobre la percepció de la subvenció, donació o llegat. Les 
subvencions a l’explotació han estat directament imputades a resultats per l’import atorgat i 
percebut. 
 

 
4.5. Previsions per a pensions i obligacions simila rs. 

 
 No existeixen obligacions d’aquests tipus. 
 
 

4.6. Deutes, distingint a curt i a llarg termini. 
 
 Els deutes han estat imputats pel seu valor de realització, sent els normals de 
funcionament de l’entitat . No existeixen deutes a llarg termini que comportin sanejament 
per interessos. 
 

 
4.7. Impost sobre beneficis. 

 
 La Fundació presenta liquidació per l’Impost de Societats al tipus del 25%, d’acord 
amb la Llei 27/2014 de l’Impost de Societats. 
 
 La despesa (ingrés) per impost sobre beneficis és l’import que, per aquest 
concepte, es merita en l’exercici i que compren tant la despesa (ingrés) per impost corrent 
com per impost diferit. 
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 Tant la despesa (ingrés) per impost corrent com diferit es registra al compte de 
pèrdues i guanys tenint en compte l’aplicació dels beneficis fiscals que corresponguin. No 
obstant, es reconeix en el patrimoni net l’efecte impositiu relacionat amb partides que es 
registren directament en el patrimoni net. 
 
 Els actius i passius per import corrent es valoren per les quantitats que s’espera 
pagar o recuperar de les autoritats fiscals, d’acord amb la normativa vigent a la data de 
tancament de l’exercici. 
 
 Els actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura en que resulti probable 
que es vagi a disposar de guanys fiscals futurs amb els que poder compensar les 
diferències temporànies. 
 
 

4.8. Transaccions en moneda estrangera. 
 
 No s’han realitzat transaccions en moneda estrangera durant el 2015. 
 
 

4.9. Ingressos i despeses. 
 
 Amb criteri general els ingressos i despeses s’enregistren atenent al principi de 
meritació i el de correlació d’ingressos i despeses, independentment del moment en què 
són cobrats o pagats. 
 
 Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre, 
i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i/o els serveis prestats en el marc 
ordinari de l’activitat de la Fundació, un cop deduïts descomptes, impostos i interessos. 
 
 Atès que els resultats de les transaccions de la Fundació poden ser estimats amb 
fiabilitat, els ingressos per prestacions de serveis que al tancament de l’exercici es troben 
en curs, es reconeixen en base al percentatge de realització del servei. 
 

4.10. Transaccions entre parts vinculades. 
 
 Les operacions entre les parts vinculades, si les hi ha, es comptabilitzen d’acord 
amb les normes generals a preus de mercat. 
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5.- IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
 
 El moviment dels comptes de l’immobilitzat material i de la seva amortització 
acumulada durant els exercicis 2016 i 2015 ha estat el següent: 
 
 

 Equips informàtics  
Saldo a  l’inici del període 201 5 12.764,22 
Entrades 0,00 
Sortides 0,00 
Saldo a 31/12/201 5 12.764,22 
Saldo a l’inici del període 201 6 12.764,22 
Entrades 0,00 
Sortides 0,00 
Saldo a 31/12/201 6 12.764,22 
Amortització acumulada a l’inici del període 201 5 -2.075,08 
Dotació a l’amortització de l’exercici 2015 0,00 
Baixes 0,00 
Saldo amortització acumulada a 31/12/201 5 -2.075,08 
Amortització acumulada a l’inici del període 201 6 -2.075,08 
Dotació a l’amortització de l’exercici 2016 -3.191,06 
Baixes 0,00 
Saldo amortització acumulada a 31/12/201 6 -5.266,14 

 
 
 

6.- ACTIUS FINANCERS 
  
 
Actius financers a llarg i a curt termini. 
 
 A continuació es detallen, atenent a les categories establertes en la norma de 
registre i valoració, el actius financers a curt i a llarg termini, llevat de les inversions en 
empreses del grup, multigrup i associades. A curt termini no es tenen en compte l’efectiu i 
altres actius equivalents. Tampoc es tenen en compte ni a llarg ni a curt termini els crèdits 
amb l’AEAT i/o la Seguretat Social. 
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 INSTRUMENTS FINANCERS A LLARG TERMINI 

Classes Instruments de patrimoni 
Valors representatius de 

deute 
Crèdits, derivats i altres TOTAL 

Categories 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Actius financers 

mantinguts per 

a negociar 

        

Inversions 

mantingudes 

fins al 

venciment 

     20,00  20,00 

Préstecs i 

partides a 

cobrar 

        

Actius 

disponibles per 

a la venda 

(valor 

raonable) 

        

Actius 

disponibles per 

a la venda (a 

cost) 

        

TOTAL      20,00  20,00 

 

 
 INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI 

Classes Instruments de patrimoni 
Valors representatius de 

deute 
Crèdits, derivats i altres TOTAL 

Categories 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Actius financers 

mantinguts per 

a negociar 

        

Inversions 

mantingudes 

fins al 

venciment 

        

Préstecs i 

partides a 

cobrar 

    163.570,61 59.997,30 163.570,61 59.997,30 

Actius 

disponibles per 

a la venda 

(valor 

raonable) 

        

Actius 

disponibles per 

a la venda (a 

cost) 

        

TOTAL     163.570,61 59.997,30 163.570,61 59.997,30 
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Detall dels deutors per prestacions de serveis. 
 
Els deutors estan composats per administracions públiques i les quantitats pendents de 
cobrament corresponen, en la seva majoria, a prestacions de serveis per cursos de 
formació, subvencions pendent de rebre i pel conveni signat amb la Conselleria de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya per la prestació del Servei 
d’Intervenció Especialitzada (SIE) per a dones en situació de violència masclista i les seves 
filles i fills a càrrec: 
 

Entitat Programa / Subvenció Exercici 
meritació  

Import pendent de 
cobrament a 
31/12/2016 

Conselleria de Benestar Social i Família. SIE 2016 54.208,21 
Servei d’Ocupació de Catalunya FOAP 2012 3.141,60 
Servei d’Ocupació de Catalunya FOAP 2014 21.096,80 
Servei d’Ocupació de Catalunya FOAP 2015 16.905,38 
Servei d’Ocupació de Catalunya FOAP 2016 61.578,00 

Servei d’Ocupació de Catalunya Programa Joves per 
l’Ocupació 2013 2.500,00 

Consell Comarcal del Montsià Subvenció 2016 2.000,00 
  TOTAL 161.429,99 

Correccions per deteriorament. 
 
 No s’han registrat correccions per deteriorament de valor originades pel risc de 
crèdit ni en l’exercici actual ni en l’anterior, i no figura cap partida de deteriorament 
provinent d’exercicis anteriors. 
 
 
 

7. PASSIUS FINANCERS. 
 

Els passius financers  s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la 
funció que compleixen en la Fundació. El valor en llibres de cada una de les categories es 
el següent: Els crèdits i dèbits que figuren al subgrup 47 amb l’administració pública no es 
reflecteixen en aquest apartat. 

 

 
Passius financers a llarg termini - Classes 

 
Deutes amb Entitats de crèdit Derivats i altres TOT AL 

 
Ex. 2016 Ex. 2015 Ex. 2016 Ex. 2015 Ex. 2016 Ex. 20 15 

Dèbits i partides a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

Passius financers a curt termini - Classes 

Deutes amb Entitats de crèdit Derivats i altres TOT AL 

 
Ex. 2016 Ex. 2015 Ex. 2016 Ex. 2015 Ex. 2016 Ex. 20 15 

Dèbits i partides a pagar  0,00 1.794,21 7.424,12 7.709,09 7.424,12 9.503,30 

TOTAL 0,00 1.794,21 7.424,12 7.709,09 7.424,12 9.503,30 
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Classificació per venciments dels passius financers  
 
 

 
Venciment en anys 

 
1 2 3 4 5 Més de 5 TOTAL 

Proveïdors i Creditors 1.727,03 1.727,03 

Personal 5.697,09 5.697,09 

TOTAL 7.424,12 
     

7.424,12 
 
 

8. FONS PROPIS 
 

La composició i el moviment de les partides que formen l’epígraf “Fons Propis” és el 
següent: 
 

Concepte  2016 2015 
Fons Dotacionals 3.005,06 3.005,06 
Romanent  68.775,56 36.135,04 
Excedents negatius d’exercicis anteriors  -1.939,19 
Excedent de l’exercici -13.068,29 35.589,16 
Aportacions per compensar pèrdues 28.865,02 37.148,37 
Total  87.577,35 109.938,44 

 

 

9.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS. 
 
 
 A continuació es detallen les subvencions, donacions i llegats que apareixen en el 
balanç, així com els imports imputats al compte de pèrdues i guanys: 
 

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS IMPUTATS PER 
TERCERS 2016 2015 

Que apareixen en el patrimoni net del balanç 61.578,00 0,00 

Imputats al compte de pèrdues i guanys 117.433,79 160.632,26 

 
 Detall de les subvencions a 31/12/2016: 
 
Subvencions que apareixen al patrimoni net:  Import  TOTAL 
FOAP - 2016 61.578,00  

  61.578,00 
Subvencions traspassades a resultats:    
FOAP (Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries) Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies 

120.551,72 
 

CONFORCAT (Consorci per la Formació Contínua de Catalunya) 
2015 

13,54 
 

Subvenció Consell Comarcal del Montsià 20.000,00  
Devolució justificació actuacions subvencionables FOAP -23.131,47  
  117.433,79 
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10.- SITUACIÓ FISCAL 
 
 
Saldos amb administracions públiques 
 
La composició dels saldos amb Administracions Públiques és el següent: 
 

 

Deutor  TOTAL 2016 TOTAL 2015 
Hisenda Pública, Deutora per IVA 0,00 2.397,96 
Hisenda Pública, Deutora per I.S. 0,00 777,63 
Hisenda Pública, IVA suportat 0,00 4.809,95 

Creditor    
Hisenda Pública, creditora per I.R.P.F. 8.641,71 8.724,88 
Hisenda Pública, creditora per IVA 0,00 -12.943,66 
Hisenda Pública, IVA repercutit 0,00 7.673,02 
Hisenda Pública, creditora per Impost de Societats: 
2015 ( Ajornat ) 
2016 

8.698,93 
8.965,06 

10.583,67 
 

Organismes de la Seg. Social, creditors 6.734,31 -1.607,79 
 

 

 
Impost de societats 
 
 La Fundació aplica el tipus impositiu del 25% sobre la seva base imposable, 
d’acord amb la Llei 27/2014. 

 

CONCILIACIÓ DE L’ IMPORT NET D‘INGRESSOS I DESPESES  DE L’EXERCICI 2014 
AMB LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS 

 
Compte de pèrdues i guanys 

Ingressos i despeses 
directament imputats al 
patrimoni net 

Saldo d’ingressos i despeses 
de l’exercici -13.068,29 €  
 Augments /Disminucions  Augments/Disminucions  
Impost sobre Societats 14.096,48 €  
Diferències permanents  51.838,70 € 
Diferències temporals   
- amb origen en l’exercici   
- amb origen en exercicis 
anteriors   
Compensació de bases 
imposables negatives 
d’exercicis anteriors    
Base imposable (resultat 
fiscal): 52.866,89 € 
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Liquidació Impost de Societats 2016: 
 
Saldo del compte de resultats abans d’impostos 1.028,19 € 
Ajustaments en base imposable per informe d’auditoria relatius a 
despeses pendents de comptabilitzar, diferències en aplicació del 
principi de meritació i reclassificació d’aportacions per compensació 
de pèrdues. 

51.838,70 € 

BASE IMPOSABLE 2016  52.866,89 € 
Tipus impositiu 25% 
Quota íntegra 13.216,72 € 
Pagaments a compte 4.251,66 € 
Quota a ingressar  8.965,06 € 
 
 
Tributs susceptibles d’Inspecció. 
 
 Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d’impostos i cotitzacions a la 
Seguretat Social no es poden considerar definitives fins que no han estat inspeccionades 
per les autoritats fiscals o laborals, o ha transcorregut el termini de prescripció de quatre 
anys. 
 
 Actualment la Fundació té pendent d’inspecció els exercicis no prescrits per a tots 
els tributs i cotitzacions socials que li són d’aplicació. En opinió dels administradors de la 
Fundació, no s’espera que, com a conseqüència d’una eventual inspecció es derivin 
obligacions addicionals a les ja previstes. 
 
 

11.- INGRESSOS I DESPESES. 
 
 
 
 
Ingressos per les activitats. 
 
Aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys presenta el següent detall: 
 

 2016 2015 
Ingressos per vendes i prestacions de serveis 325.535,91 330.401,82 
Ingressos per subvencions incorporades al resultat de 
l’exercici 

117.433,79 160.632,26 

TOTAL 442.969,70 491.034,08 
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Aprovisionaments. 
 
La composició d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2016 i 2015 és la següent: 
 

 2016 2015 
Compra de mercaderies 11.823,69 14.501,37 
Treballs realitzats per altres empreses 69.574,50 66.334,07 
TOTAL 81.398,19 80.835,44 
 
 
 
Despeses de personal. 
 
L’epígraf “Despeses de personal” presenta la següent composició a 31 de desembre de 
2016 i 2015: 
 

 2016 2015 
Sous i salaris 251.474,47 246.585,06 
Indemnitzacions 55,10 1.155,04 
Seguretat Social 75.065,46 77.614,78 
Altres despeses socials 189,96  
TOTAL 326.784,99 325.354,88 
 

 
 
12. PROVISIONS I CONTINGENCIES 
 

 

Durant l’exercici 2.015 i 2016 aquesta partida no presenta moviments i no figura al 
balanç de la Fundació 
 

 
13. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 

No hi ha fets ocorreguts amb posterioritat al tancament de l’exercici i que afectin als 
Comptes Anuals adjunts que tinguin especial rellevància per a què el seu coneixement 
sigui útil per l’usuari d’informació financera. 
 

 

 

14. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 

Durant l’exercici 2.016, aquesta partida no presenta moviments i no figura al balanç 
de l’Associació. 
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15.- ALTRA INFORMACIO 
 

 
Període mitjà de pagament a proveïdors: 
 
D’acord amb el disposat pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es 

desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 
administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels 
règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s’informa que el Període Mitjà de Pagament a 
proveïdors en operacions comercials en cadascun dels trimestres de l’exercici 2016 ha 
estat el següent: 

 
 
 

Trimestre  PMP 
Primer Trimestre 2016 -4,44 
Segon Trimestre 2016 -13,51 
Tercer Trimestre 2016 -20,03 
Quart Trimestre 2016 -8,77 

 
D’acord amb aquesta metodologia, el PMP pren valors negatius quan la Fundació 

paga abans dels 30 dies naturals des de la data de presentació de les factures. 
 
 
 
 
Plantilla mitjana de l’entitat als exercicis 2016 i  2015: 
 
 Treballadors fixes  Treballadors eventuals  TOTAL 
 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Amb discapacitat 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
Sense discapacitat 1,00 1,00 8,26 7,65 9,26 8,65 
TOTAL 2,00 2,00 8,26 7,65 10,26 9,65 

 
 
 
 
 
 Plantilla a 31 de desembre de 2016 i 2015 per sexe s: 
 

 2015 2014 
 Homes  Dones  Homes  Dones  

Fixes  0 2 0 2 
Eventuals 0 9 0 9 
TOTAL 0 11 0 11 
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La qual cosa i com a representant legal de l’entitat signo a  
 
 
Amposta, 29 de juny de 2017 
 

President 
Joan Castor Gonell Agramunt 

 
 
 
 

CÀRREC SEXE JORNADA  CONTRACTE COSTOS 
TOTALS 

1 Directora del centre  Dona Completa Departament de Benestar Social i Família  
de la Generalitat de Catalunya 49.452,31 

1 Auxiliar administrativa Dona Completa Departament de Benestar Social i Família 
 de la Generalitat de Catalunya 24.281,73 

1 Psicòloga  Dona Completa Departament de Benestar Social i Família 
 de la Generalitat de Catalunya 35.933,06 

1 Psicòloga Dona Completa Substitució excedència  4.441,69 

1 Psicòloga infanto- 
juvenil Dona Completa Departament de Benestar Social i Família  

de la Generalitat de Catalunya 40.910,12 

1 Educadora social Dona Completa 

Departament de Benestar Social i Família  
de la Generalitat de Catalunya 
Baixa malaltia 
Baixa maternitat 

19.176,99 
 

-696,94 
 

1 Educadora social  Dona  Completa Substitució maternitat  11.327,17 

1 Professora 
CONFORCAT Dona Parcial 

Contracte lligat al Consorci de formació 
continua com a professora del 
CONFORCAT en Francès. 

1.737,88 

1 Treballadora social Dona Completa Departament de Benestar Social i Família  
de la Generalitat de Catalunya 36.700,80 

1 Jurista   Dona Completa Departament de Benestar Social i Família 
 de la Generalitat de Catalunya 40.863,72 

1 Ordenança /aux.adm Dona Completa Fixo  (33% discapacitat) 
Baixa per malaltia  

19.454,74 
-4.215,41 

1 Tècnica Adm. / 
professora auxiliar Dona Completa Fixo administració de la fundació i formació  27.614,51 

1 Professor convocatòria 
FOAP 2015 Home Parcial 

Contracte lligat a la convocatòria FOAP 
2016 del SOC curs de Telefonista 
Recepcionista 

6.874,00 

1 Aux. administratiu Dona Completa Eventual per acumulació de tasques 
formatives   14.669,75 

     
TOTAL 326.595,03€ 


