Memòria Xarxa de municipis per l’economia social 2018
1. Activitat de l’entitat
1.

La finalitat de l’Associació és promoure, reforçar i consolidar l’economia social i solidària
per mitjà de fixar objectius i estratègies comunes, així com fomentar la cooperació i
l’acció conjunta en polítiques entre els seus membres.
Per a la consecució de la finalitat esmentada, l’Associació durà a terme les activitats
següents:
a. Ajudar els ajuntaments membres a desenvolupar polítiques d’economia social i
solidària i enfocaments de desenvolupament local
b. Ajudar els ajuntament a promocionar, difondre i enfortir l’economia social i solidària.
c. Incidir en les polítiques públiques d’economia social i solidària i d’altres àmbits
relacionats, dutes a terme per administracions supramunicipals
d. Relacionar-se amb els actors i les xarxes referencials a escala nacional i
internacional de l’economia social i solidària
e. Fomentar i generar aliances territorials per demarcacions, projectes i realitats
f.
Divulgar les experiències d’economia social i solidària fetes en els municipis
g. Fixar objectius i estratègies compartides en matèria d’economia social i solidària
h. Generar recursos i serveis (estudis, metodologies, indicadors, etc.)
i.
Intercanviar coneixements i experiències d’economia social i solidària entre els
ajuntament i consells comarcals membres de l’Associació
j.
Comunicar i fer visible l’associació i les seves accions
k. Formar i assessorar els equips municipals d’economia social i solidària

2.

Aquesta relació d’activitats és merament enunciativa i no limitativa. En tot moment, l’Assemblea
General pot acordar la realització d’altres activitats que consideri convenients a fi d’assolir la
seva finalitat. En que exclòs tot ànim de lucre.
RESUM ACTIVITATS ANY 2018
Treball segons les línies específiques del Pla de treball de 2018:
LE1.Ajudar a enfortir l’ESS a cada municipi
 5 trobades a: Girona, Manlleu, Vilanova i la Geltrú, El Prat de Llobregat i Terrassa
 Grups de Treball: Compra Pública Responsable, Guia ABC
LE II. Incidir i relacionar-se amb altres actors
 Relacions institucionals amb diverses institucions catalanes rellevants per l’ESS de
Catalunya (inclou Grup relació amb la Generalitat)
 Informar a nous municipis per associar-se a l’XMESS
 Participació: GSEF a Bilbao, Fira VII FESC a Barcelona, intercanvi CITIES a Barcelona,
LE III. Compartir coneixements i experiències
 Disseny Pla Comunicació XMESS
 Execució d’accions comunicatives a la web i xarxes socials per divulgar experiències i
difondre iniciatives
Treball reproductiu:




Comissions Executives: 3 sessions de treball
Comissions tècniques: 11 sessions de treball
Assemblees: 2 sessions
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2. Bases de presentació dels comptes anuals
1. Imatge fidel:
Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de la entitat i es presenten
d’acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes al Pla general de
comptabilitat, amb objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i
dels resultats de l’empresa.
S’han seguit, sense excepció, totes les normes i els criteris establerts al Pla general de
comptabilitat vigent en el moment de la formulació d’aquests comptes.
2. No s’han aplicat principis comptables no obligatoris.
3.

Comparació de la informació

Els comptes anuals de l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2018, s’han preparat a
partir dels registres comptables de l’entitat i es presenten d’acord amb el DECRET 1491/2011, ,
pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la
legislació de la Generalitat de Catalunya i DECRET 125/2010, de 14 de setembre, de
modificació del Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la
legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 1491/2011, de 23 de desembre de
forma que mostren la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera, dels resultats de les
seves operacions, dels canvis en el patrimoni net i dels fluxos d’efectiu que s’han produït en la
societat durant l’exercici.
D’aquesta manera es garanteix la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb els del
precedent.
4. Agrupació de partides
No ni ha partides objecte d’agrupació al balanç, al compte de resultats, a l’estat de canvis en el
patrimoni net o a l’estat de fluxos d’efectiu.
5. Elements recollits en diverses partides
No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del balanç de
situació.
6. Canvis en criteris comptables
No s’han efectuat altres canvis en criteris comptables dels marcats per l’adaptació de la
comptabilitat al nou Pla general comptable.
No hi ha ajustaments per canvis en criteris comptables a l’any 2018.
7.Correcció d’errors.
No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a reformular els
comptes. Els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar ajustos a les
estimacions a tancament de l’exercici, han estat esmentats en els apartats corresponents.
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3. Aplicació de resultats
Els excedents dels dos últims exercicis han estat els següents
Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

2018
10.165,81 €
10.165,81 €
Import

2017
32.150,00 €
32.150,00 €
Import

10.165,81 €

32.150,00 €

10.165,81 €

32.150,00 €

4. Normes de registre i valoració
S’han d’indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:
1. Immobilitzat intangible; dintre d'aquesta partida trobem el desenvolupament d'una pàgina
web, la qual s'encarrega de transmetre a tercers els valors i la missió de la xarxa de
municipis per l'economia social i solidària.
Aquesta web s'amortitza a raó del 33% linealment i no es contempla cap valor residual al
final de la seva vida útil.
2. Béns integrants del patrimoni cultural; l’entitat no disposa de béns integrats al patrimoni
cultural
3. Immobilitzat material; l’entitat no disposa de bens d’immobilitzat material.
4. Arrendaments; l’entitat no disposa d’arrendaments
5. Permutes; l’entitat no disposa de permutes
6. Actius financers i passius financers;
a) Crèdits i partides a cobrar
Actius financers:
- Són les entitats subscrites a l'associació. S'han valorat a raó del pressupost de
l'entitat i les quotes que estableix l'assemblea per poder entrar a formar part de
l'associació seguint els criteris d'admissió.
A 31 de desembre de 2018, no hi ha raó que faci sospitar la necessitat de dotar
una provisió per impagament per part de cap membre de l'associació.
Passius financers:
- Són tots els deutes a 31 de desembre amb tercers per l'adquisició de serveis
necessaris per dur a terme l'objecte social de l'entitat.
S'han valorat a preu de mercat segons factura. Cap d’aquest crèdits té un
venciment superior a un any.
7. Existències; l’entitat no disposa d’existències.
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8. Impostos sobre beneficis; Aquesta entitat està sotmesa a l'exempció parcial de l'article 9.3
de la llei sobre l'impost de societats.
Aquesta entitat estarà exempta de realitzar l'impost de societats sempre que no superi un
d'aquests dos llindars d'ingressos.
- 2.000 € d'activitat econòmica.
- 75.000 € de rendes exemptes.
En aquest cas, els ingressos de l'entitat són 33.325 € dels quals el 100% són rendes
exemptes. Per tant, l'any 2018, l'entitat no estarà sotmesa a la realització d'aquest model
tributari.
9. Ingressos i despeses; indicant els criteris generals aplicats. Els ingressos s'han valorat les
ràtios marcats per l'assemblea general, la qual fixa els criteris demogràfics de cada deutor
per determinar l'import de la seva quota.
Les despeses s'han valorat a preu de mercat segons factura. No s'aplica la comptabilització
de cap provisió ni deteriorament. No hi ha operacions amb moneda estrangera
10. Subvencions, donacions i llegats; l’entitat no disposa de subvencions
11. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. L’entitat no disposa de
transaccions entre parts vinculades.
5. Immobilitzat material i intangible
a) Els moviments de l’immobilitzat intangible durant aquest exercici han estat els següents:
Immobilitzat intangible
Web
Totals

Saldo Inicial
0
0

Entrades
2.413,95 €
2.413,95 €

Sortides
0
0

Saldo final
2.413,95 €
2.413,95 €

Amortitzacions realitzades a l’immobilitzat material durant aquest exercici:
Amortització de l’Immobilitzat
material
Web
Totals

Saldo
Inicial

Debe
0
0

0€
0€

Haber
685,29 €
685,29 €

Saldo
final
685,29 €
685,29 €

b) Els moviments de l’immobilitzat material durant l’exercici han estat els següents:
L’entitat no té aquest tipus d’immobilitzat.
No ha calgut en aquest exercici fer correccions valoratives per deteriorament de valor.
6. Inversions immobiliàries
L’entitat no disposa d’inversions immobiliàries.
7. Béns del patrimoni cultural
L’entitat no disposa de béns de patrimoni cultural.
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
L’entitat no disposa de arrendament i altres operacions de naturalesa similar
9. Actius financers
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Els deutors de l’entitat a 31 de desembre de 2018 són:
Usuaris i altres deutors

Saldo Final

AJUNTAMENT ARGENTONA
AJUNTAMENT BARCELONA
AJUNTAMENT CERDANYOLA DEL VALLÈS
AJUNTAMENT COLLBATÓ
AJUNTAMENT PALAFRUGELL
AJUNTAMENT SABADELL
AJUNTAMENT PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS

650,00 €
6.000,00 €
1.025,00 €
225,00 €
825,00 €
1.775,00 €
650,00 €
11.150,00 €

10. Passius financers
Els passius financers de l’entitat a 31 de desembre són:
Usuaris i altres deutors

Saldo Final

Labcoop SCCL

9.994,60 €

11. Fons propis
1. Els moviments del patrimoni net i de les reserves durant aquest exercici han estat els
següents:
Partides del
patrimoni net i
les reserves
Capital social
Romanent
Resultats neg.
d’exercicis ant
Excedent
Subvencions
Totals

Saldo inicial

Entrades

0
32.150,00 €

32.150,00 €

Sortides

Saldo final
32.150,00 €

10.165,81 €

10.165,81 €

10.165,81 €

42.315,81 €

12. Subvencions, donacions i llegats
L’entitat no disposa de subvencions, donacions i llegats.
13. Situació fiscal
13.1. Impostos sobre beneficis
L’entitat es considera parcialment exempta segons l’article 9.3 de la Llei de l’impost de
societats. Totes les seves rendes son exemptes per tant, no haurà de presentar l’impost de
societats en aquest exercici.
13.2. Altres tributs
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L'entitat està donada de baixa de l'obligació de presentar l'impost sobre el valor afegit pel fet
que el 100% dels ingressos de l'entitat provenen de quotes de socis exemptes d'iva. Per tant,
l'entitat no podrà deduir-se l'iva suportat en les adquisicions de serveis
14. Ingressos i despeses
Els moviments de les partides que s’inclouen en l’epígraf “Ingressos de l’activitat propia”
Ingressos
Quotes d’associats
Total

2018
33.325 €
33.325 €

2017
32.150 €
32.150 €

Els moviments de les partides que s’inclouen en l’epígraf “Altres despeses d’explotació” són els
següents:
Altres despeses
d’explotació (euros)
Serveis
professionals
independents
Assegurances
Serveis Bancaris i similars
Publicitat i propaganda
Altres serveis
Total

2018

2017

11.868,29 €
546,67 €
12,13 €
6.751,80
3.295,01
22.473,90 €

Els moviments de les partides que s’inclouen en l’epígraf “Amortitzacions del immobilitzat”
Amortitzacions
Immobilitzat
Amortització Immobilitzat
Intangible
Total

2018

2017

685,29 €

0

685,29 €

0

15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
Tal com diu l’article 333-2 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, és d’obligada aplicació
com a mínim, el 70% del total de rendes obtingudes. En el cas de la Xarxa de municipis per
l’economia social i solidaria:
La totalitat d’ingressos per part de l’Associació ha sigut de 33.325,00€, sent el 100% destinats a
complir les finalitats pròpies.
Distribució d’ingressos:
Ingressos 2018

Import en Euros

Tant per cent

Ingressos rebuts amb
caràcter periòdic

33.325,00€

100%

Total ingressos

33.325,00€

100%
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Distribució de les despeses:
Despeses

Import

%

Estructura de l’Associació

22.473,90

97,5

Amortització

685,29€

2,95

Total Despeses

23.159,19

100%

16. Operacions amb parts vinculades
L’entitat no disposa de subvencions, donacions i llegats.

17. Altra informació
L'associació no té personal contractar al ser càrrec. Tot prové per contractació externa i no hi
ha hagut canvis en la comissió executiva
1) Informació medi ambiental i drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle
No existeix cap partida que s’hagi d’incloure en un document annex d’informació medi
ambiental previst a l’Ordre del Ministeri de Justícia del 8 d’Octubre del 2001.
L’entitat no té assignada quantitat alguna en relació al Pla Nacional d’assignació de drets
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. En conseqüència, no existeix cap partida al balanç que
reflecteixi cap moviment durant l’exercici per aquest concepte. Així mateix, no s’ha
comptabilitzat cap despesa derivada de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, pel que no s’ha
adoptat cap provisió a aquests efectes.
L’entitat no ha realitzat cap contracte de futur relatiu a drets d’emissió de gasos d’efecte
hivernacle.
Tampoc ha rebut cap subvenció per tals drets, ni té cap contingència relacionada amb
sancions o mesures de caràcter provisional en els termes previstos a la Llei 1/2005.
2) Altres
No existeix cap acord de l’entitat que no figuri en balanç i sobre els quals no s’hagi incorporat
informació en altra nota de la memòria.
3) Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. Disposició addicional
tercera. “Deure d’informació” de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.
En compliment del que estableix la Llei 15/2010 de lluita contra la morositat, en el pagament a
proveïdors, desenvolupat per l’ICAC, s’informa de les operacions comercials, el termini màxim
legal de pagament és, en cada cas el que correspon en funció de la naturalesa del bé o servei
rebut per l’empresa d’acord amb el que disposa la Llei 3/ 2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i modificat per
la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
18. Informació segmentada
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Els ingressos de l’entitat segmentats són:
Entitat Sòcies
Ajuntament Arbúcies

325,00 €

Ajuntament Argentona

650,00 €

Ajuntament Artés

300,00 €

Ajuntament Badalona

1.775,00 €

Ajuntament Barcelona

6.000,00 €

Ajuntament Cabrils

375,00 €

Ajuntament Cardedeu

650,00 €

Ajuntament Castellar del Vallès

825,00 €

Ajuntament Celrà
Ajuntament Cerdanyola del
Vallès

275,00 €
1.025,00 €

Ajuntament Collbató
Ajuntament Cornellà del
Llobregat

1.250,00 €

Ajuntament Girona

1.250,00 €

Ajuntament Manlleu

225,00 €

825,00 €

Ajuntament Mataró

1.500,00 €

Ajuntament Mieres

25,00 €

Ajuntament Montornès del Vallès

650,00 €

Ajuntament Navàs

325,00 €

Ajuntament Palafrugell

825,00 €

Ajuntament Prat de Llobregat
Ajuntament Ripollet
Ajuntament Sabadell

J-DE10925A

Quota 2018

1.025,00 €
825,00 €
1.775,00 €

Ajuntament Salt

825,00 €

Ajuntament Sant Adrià de Besòs
Ajuntament Sant Boi de
Llobregat
Ajuntament Santa Coloma de
Gra

825,00 €
1.250,00 €
1.500,00 €

Ajuntament Santa Margarida i e

375,00 €

Ajuntament Santa Perpètua de M

825,00 €

Ajuntament Terrassa
Ajuntament Vilafranca del
Penedès

1.775,00 €

Ajuntament Vilanova i la Geltrú

1.025,00 €

825,00 €

Ajuntament Vilassar de Dalt
Ajuntament Palau-Solità i
Plegamans

650,00 €

Ajuntament de Callús

125,00 €

Ajuntament de Lluçanès

150,00 €

Ajuntament de Sobremunt
Total

450,00 €

25,00 €
33.325,00 €
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Secretari

President

Àlex Garrido Serra
Ajuntament de Manlleu

Álvaro Porro González
Ajuntament de Barcelona

Signat digitalment per

Àlex Garrido
Àlex Garrido Serra DNI 33945652K (SIG)
Serra - DNI
2019.04.09
33945652K (SIG) Data:
17:20:22 +02'00'

51943678H
ALVARO PORRO
(R: G67046573)
2019.04.09
17:30:02 +02'00'
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