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DE CORNELLÁ, S.A.,

In forme sobre els comptes anuals
Hem auditat els comptes anuals adjunts de !' EMPRESA MUN ICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA
1 ECONÓM ICA DE CORNELLÁ, S.A. (en endavant també la Societat), que comprenen el balanr,: a 31 de

desembre de 2016, el compte de perdues i guanys, l'estat de can vis en el patrimoni net, 1' estar de fluxos d'efecti u
i la memoria cotTesponents a 1'exercici finalitzat en aquesta data.

Responsabililal deis administradors en relació amb els comptes anuals

Els administradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la imatge
fídel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de !'EMPRESA MUN ICIPAL DE PROMOCIÓ
SOCIAL, URBANA 1 ECONÓMICA DE CORNELLÁ, S.A., de conformitat amb el marc normatiu
d'informació financera aplicable a l' entitat a Espanya, que s'identifíca en la nota 2.1 de la memoria adjunta, i del
control intern que considerin necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció
material, deguda a frau o error.

Responsabilitat de / 'auditor

La nostra responsabili tat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basada en la nostra auditoría.
Hem dut a terme la nostra auditoría de confotmitat amb la normativa reguladora de !'auditoría de comptes vigent
a Espanya. Aquesta normativa exige ix que complim els requeriments d'etica, aixi com que planifiquem i
executem !'auditoría a la ti d'obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures d' incotTeccions
materials.
Una auditoria requereix l'aplicació de procediments per a obtenir evidencia d' auditoria sobre els imports i la
informació revelada en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de !'auditor, inclosa
la valoració deis riscos d' incotTecció material en els comptes anuals, deguda a frau o error. En efectuar aquestes
valoracions del risc, !'auditor té en compte el control intern rellevant pera la fonnulació per part de l'entitat deis
comptes anuals, a ti de dissenyar els procediments d' auditoria que siguin adequats en func ió de les
circumstancies, i no amb la finalitat d' expressar una opinió sobre !'eficacia del control intern de l'entitat. Una
auditoría també inclou l'avaluació de l'adequació de les polítiques comprables aplicades i de la raonabilitat de
les estimacions comprables realitzades perla direcció, així com l'avaluació de la presentació deis comptes anuals
presos en el seu conjunt.
Considerem que 1'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base su fícient i adeq uada per a la
nostra opinió d'auditoria.
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Opinió
Segons la nostra opinió, els compres anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel
del patrimoni i de la situació financera de !'EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOC IÓ SOCIAL, URBANA
l ECONÓMICA DE CORNELLÁ, S.A. a 31 de desembre de 201 6, així com deis seus resultats i fluxos
d'efectiu corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc nonnatiu
d' informació financera que resulta d' aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comprables que hi
estiguin continguts.

p aragrafd 'emfasi
Parem esment a allo assenyalat en la nota 2.3 de la memoria adjunta, en la qual s' indica que tot i presentar un
fons de maniobra positiu, un component significatiu del mateix es troba format per existencies de dificil
realització immediata. La capacita! actual de la Societat per a realitzar els actius i liquidar els passius pels
imports i segons la classiticac ió amb la qual figuren en els comptes anuals adjunts, dependra deis suposits clau
indicats en 1'esmentada nota, que inclouen el recolzament ti nancer per part de 1'Ajuntament de Cornella de
Llobregat. Els comptes an uals adjunts han estat fonnulats pels administradors sota el principi d'empresa en
funcionament. Aquesta qüestió no modifica la nostra opinió.

Informe sobre altres requeriments legals i reglarnentaris
L ' informe de gestió adj unt de l'exercici 2016 conté les explicacions que els adm inistradors consideren oportunes
sobre la situació de la Societat, l'evolució deis seus negocis i sobre altres ass um ptes i no forma pa1t integrant
deis comptes anuals. Hem verificar que la informació comprable que conté l'esmentat informe de gestió
concorda amb la deis compres anuals de l'exercici 2016. El nostre treba ll com a auditors es limita a la verificació
de !' informe de gestió amb l'abast esmentat en aquest mateix paragraf i no inclou la revisió d' informació diferent
de l'obtinguda a partir deis registres comprables de la Societat.
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8 AL A
EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA 1ECONÓMICA DE CORNELLA SA
NIF. A58283342

ACTIU

A) Actiu no corren!
l. lmmobilitzat intangible
3. Polenls, llicéncies, morques i similors
5. Aplicocions informótiques
11. l mmobilitzal materia l
l. Construccions (en cessio)
2. lnstol·locions tecniques, i ollre immobilitzat
material
3. lnmmobilitzat en cursi anlicips
111. lnversions immobilia ries
l. Terrenys
2. Construccions
V. lnversions financeres a Jlarg termini
2. Credils o empreses
5. Allres octius finoncers

B)
l.

JI.

111.

V.

VI.
VIl.

Actiu corren!
Actius no corrents mantinguts p er a la venda
Exlstencies
2. Terrenys
3. Promocions en curs
4. Promocions terminades
6. Avon<;oment a prove"idors
Deulors comercials 1allres comptes a cob rar
l. Clienls per vendes i prestació de serveis
Clients per vendes i prestació de serveis a c /termini
2. Clienls, empreses del grup i associades
3. Deutors varis
6. Allres c rédils omb les Administracions Públiques
lnversions financeres a curt term lni
2. Credits a empreses
5 . Allres actius finoncers
Periodificacions a curt l ermini
Efectiu i a llre s actius líquids equivale nls
l. Tresorerio

TOTAL ACTJU

----

PROCORNELLA
-- - --~

notes

7

5

6

9

11

2016

exercici 2016

2015

84.215.092,13 €
17.409,96 €

86.225.574,50 €
31.423,80 €

1.381,92 €
16.028,04 €

1.997,38 €
29 .426, 42 €

40.284.603,57 €

41.271.477,69 €

38.962.395,40 €

39 .916.835,51 €

1.284.454,94 €
37.753,23 €

1.326.317,01 €
28.325,17 €

43.207.597,76 €

44.426.847,90 €

11.571.195,79 €
31.636.401 ,97 €

11.723.552,94 €
32.703.294,96 €

705.480,84 €

495.825,11 €

273.000,00 €
432 .480,84 €

403.690,84 €
92. 134,27 €

108.332.131 ,16 €

114.790.269,07 €

105.458.427,15 €

107.618.713,20 €

95.076.335,00 €
3. 152.616,67 €
7.205.774,28 €
23.701,20 €

96.941 .244,57
5 .051.937,22
5.615 .226.45
10.304,96

€
€
€

€

848.273,13 €

1. 160. 108,20 €

12

426.298,43 €
426.298, 43 €
189.054,15€
728.43 €
232. 192. 12 €

830. 165,84 €
830. 165,84 €
90.863,20 €
1.601,82 €
237.477,34 €

9

88.940,50 €

414.975,48€

80.7 41.34 €
8.199,16€

60.376,32 €
354.599,16 €

44.281,11 €
1.892.209,27 €

31.393,11 €
5.565.079,08 €

1.892.209,27 €

5.565.079,08 €

192.547.223.29 €

201 .015.843,57 €

9
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9
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B AL A
EMPRESA M UNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA 1 ECONÓMICA DE CORNELLA SA
NIF. A58283342

PATRIMONI NET 1 PASSIU

notes

A)
Palrimoni net
A- 1) Fons Propis
Capital
l.
1. Capital escripfurat
Primo d 'emissió
11.
111.
Reserves
1. Legal i estatutaries
2. Altres reserves
VIl. Resullats de l'exercici
A-3) Subvencions, donocions i llegats rebuls
Subvencions, donacions i llegats rebuts
1
11
Potrimoni Municip al de Sol i Hobitotge
Polrimoni en cessió
111.
B)
11.

IV.

C)
11.

111.

IV.
V.

VI.

Possiu no corren!
Deutes o ll org termini
2. Deufes amb enfifafs de crédif
5. Alfres passius financers
Possius per 1m post diferí!

Passlu corren!
Provisions a curt termini
Deutes o c url termini
2. Deutes omb enfifafs de crédif
5. Altres passius financers
Deutes omb empreses del grup i ossociodes o
curt termlni
Cre d il ors comerciolsi oltres comples o pagar
1. Prove"idors
Proveidors o curt termini
2. Prove"idors, empreses del grup i associades
3. Creditors varis
4. Personal (remuneracions pdt. Pagament)
6. Allres deutes amb les adm.públiques
7. Bestrefes de clients
Periodificocions o curt l ermini

TOTAL PATRIMONI NET 1 PASSIU

-
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10

3
15

9

12

14
9

9
9-16
9
9
12
9

2016

exercicl2016

2015

113.883.518,48 €
49.701.062,91 €
9.466.39 1,47 €
9.466.391 ,4 7 €
1.780.207,71 €
41.650.599,2 1 €
173.905,45 €
41.476.693,76 €
-3.196. 135.48 €
64.182.455,57 €
7.151.068,29 €
19.000.574,88 €
38.030.812.40 €

117.285.250,74 €
52.897.198,39 €
9.466.391.47 €
9 .466.391,47 €
1.780.207,71 €
4 1.584.737,62 €
167.319,29 €
41.417.418,33€
65.861 ,59 €
64.388.052,35 €
6.401.214,72 €
19.000.574,88 €
38.986.262,75 €

61.711.933,38€
61.698.852,70 €
56.146.952,22 €
5.551 .900,48 €
13.080,68 €

59.949.098.42 €
59.936.017,74 €
58.316.567,16 €
1.619.450,58 €
13.080,68 €

16.951.771.43 €
565.364,8 1 €
3.363.466,76 €
681.723,24 €
2.681.743,52 €

23.781.494.41 €
377.277,57 €
8.602.884,76 €
2.866.452.71 €
5.736.432,05 €

13.168,30 €
12.917.552,29 €
766.607,38 €
766.607,38 €
86.350,57 €
1.059.264,80 €
76. 190,61 €
139.502,08 €
10.789.636,85 €
92.2 19,27€

5.384,86 €
14.774.271 ,7 1 €
764.668,55 €

192.547.223,29 €

201.015.843,57 €

764.668,55 €
163.937,28 €
1.483.529,57 €
236. 178,14 €
525.286,23 €
11.600.671,94 €
21.675,51 €

COMPTE DE P RDUES 1GUANYS
EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL. URBANA 1ECONÓMICA DE CORNELLA SA
NIF. A58283342

A)

l.

2.
3.
4.

OPERACIONS CONTINUADES
lmport net de la xifra de negocis
Venda terrenys
Venda lmmobles
Venda d e serveis Fira - Centre- Auditori- Pare
Arrendamenls
Variació d'existencies de productes acabals i c~n curs
Treballs reolilzots per a !'empresa per al seu actiu
Aprovisionaments
a) Aprovisionoments immobles
b) Aprovisionament terrenys. urban ització i obres

notes
13

13
13

e) Trebo lis realitzals per oltres empreses
d) Deleriorament de mercaderies. motéries primeres i
oltres aprovisionaments

5.

Allres ingressos d'explotoció
o) lngressos accessoris i oltres de gestió corrent
b) Subvencions d 'explotació incorporades al resulta! de
l'exercici

6.

Des peses de personal
o) Sous. sa laris i assimila ls
b) Corregues socials
Altres despeses d'explolació
a) Serveis exleriors
b) Tributs
e) Pérdues. delerioroment i vorioció de provisions per
operocions comercials

13

Amortitzacló de l"rmmobililzot
lmputacló de subvenclons d'immobllltzat no flnancer 1
altres
Exces de provisions
Deterioroment 1resultats per venda de l'lmmobllitzat
a) De terioraments i pérd ues
b) Resulto! per vendo i o ltres
Allres resultots

5- 6- 7

7.

8.
9.
1O.
11.

13.
A.l)
14.

15.

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
lngressos financers
b) De volors negociables i altres instruments finoncers
b2) En tercers
Des peses finonceres
b) Per deutes amb tercers
Deterioraments i resulto! per venda d'instrumenh
financers
o) Deterioraments i pérdues
b ) Resulta! per vendo i oltres

13

15

13

9

15
13
6 - 13

13

13

13

9- 13

RESULTAT FINANCER

1

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
Impostes sobre beneficis
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS
CONTINUADES

A.5)

RESULTAT DE L'EXERCICI

12

exerclci 2016

2016
9.817.917,66 €
3.519.624,25 €
850.738. 19 €
3.524.370.94 €
1.923.184.28 €
-391.127,58 €
0,00 €
-6.833.439,51 €

2015
14.503.514,55 €
5.025.000,00 €
4.355.330,96 €
3.2 18.912.23 €
1.904.27 1.36 €
-3.512.018,64 €
0,00 €
-6.819.041 ,33 €

0,00€
-7.084.947.32 €
-509.962,55 €

609.426,27 €
-7.185.214.46€
-447.952.74 €

761.470,36 €
2.601.058.41 €
164.333,44 €

204.699.60 €
2.463.254,19 €
118.171.76€

2. 436.724.97 €
-3.434.897,57 €
·2.692.030.69 €
-742.866.88 €
·3.844.937,87 €
-3.018.290.56 €
-586.584.49 €

2.345.082.43 €
·3.757.300,17 €
-2.945.248.96 €
-8 12.051,2 1 €
·3.818.609,93 €
-3. 178.071.17 €
-644.248,92 €

-240.062.82 €
·l. 968.778,68 €

3.710.16 €
- l. 962.597,04 €

2.703.963.49 €
0,00 €
146.334,93 €
209.997,62 €
-63.662,69 €
38.263,02 €

5.403.068,36 €
250.000,00 €
423.511 ,86 €
387.502.39 €
36.009.47 €
227.100.26 €

• 1.165.643.70 €
59.908,37 €
59.908.37 €
59.908.37 €
·2.090.400,15 €
-2.090.400, 15 €

3.400.882,11 €
41 .421 ,22 €
41.42 1.22 €
41.42 1.22€
·2.635.013,05 €
-2.635.013,05 €

0,00 €
0,00 €
0.00€

-741.428,69 €
-7 41.428,69 €
0 .00 €

·2.030.491 ,78 €

·3.335.020,52 €

·3.196.135,48 €
0,00 €

65.861 ,59 €
0,00€

-3.196.135.48 €

65.861 ,59 €

·3.196.135.48 €

65.861 ,59 €

---------
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ESTAT DE CANVI EN EL PATRIMONI NET
A) Estat d'ingressos i despes s reconegudes
EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA 1 ECONÓMICA DE CORNELLA SA
NIF. A58283342

exercici 2016

notes

A)

RESULTAT DEL COMPTE DE PERDUES 1GUAI'IYS

lngressos i despeses imputats directament al patrimoni
l.
Per valora ció instruments financers
11.
Per cobertura de fluxos d'efectiu
111. Subvencions, donacions i llegats rebuts
IV. Per guanys i perdues actuaríais i altres ajustas
Efecte impositiu
V.
8) Total ingressos i despeses imputats directament
en el patrimonl net (I+II+III+IV+V)
Transferencies al compte de perdues i guanys
VI. Per valoració d'instruments financers
VIl . Per cobertures de fluxos d'efectiu
VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts
IX. Efecte impositiu
C) Total transferencies al compte de perdue.s i guanys
(VI+VII+VIII+IX)
TOTAL D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS

----

15

15

2016

2015

-3.196.135,48 €

65.861,59 €

2.498.366,71 €

5.721.964,89 €

2.498.366,71 €

5.721 .964,89 €

-2.703.963,49 €

-5.403.068,36 €

-2.703.963,49 €

-5.403.068,36 €

-3.401.732,26 €

384.758,12 €

...

·'

. ·"'

~

1

~

8) Estat total de canvis de patrimoni net
EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA 1ECONOMICA DE CORNELLÁ SA
NIF. A58283342

)

ex ercici 2016

A) SALDO INICIAL 2015
l. Total ingressos i despeses reconeguts
11. Operacions amb socis o propietaris
l . lnc rement de capital
7. Altres opera cions amb socis o
propietoris
111. Altres variacions de patrimoni net
B) SALDO FINAL DEL' ~ 2015
l. Ajustoments per canvis de c riteri 201 5
11. Ajustament per errodes 2015
C) SALDO INICIAL 2016
l. Total ingressos i despeses reconeguts
11. Operacions omb socis o propie toris
111. Altres voriacions de patrimoni net
D) SALDO FINAL DE L'ANY 2016

117.450.600,19 €
384.758,1 2 €
-550.107,57 €
0,00 €

-550. 107.57 €

9.466.391.47 €

-550. 107,57 €
76.370.72 €
1.780.207.IH_ 41.$84. 7:!:l. 6~ €

9.466.391 ,47 €

1.780.207,71 €

41 .584.737,62 €

65.861,59 €
-3.196. 135.48 €

9.466.391.47 €

1.780.207,71 €

65.861,59 €
41 .650.599,21 {

-65.861 ,59 €
·3.196.135,48 €

-550. 107.57 €
117.285.250,74 €

64.388.052,35 € 117.285.250,74 €
-205.596.78 € -3.401.732,26 €
0,00 €
0,00€
64.182.455,57 € 113.883.518,48 €

~

~

7

9

~
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Estat de flu os d'efectiu
EMPRESA MUNI CIPAL DE PROMOIÓ SOCIAL, URBANA 1 ECONOIMICA DE CORNELLA SA
NIF. A58283342

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ
l. Resulta! de l'e xerc ici abans d 'impostos
2. Ajustos del resulta!
o) omortitzoeio de l'immobili tzot
b) Correeeions volorolives per deterioroment
e) Vorioeions de provisions
d) imputoeió de subveneions
f) resulto! per boixes i alieno ció d'instruments finoneers
e) resulta! per boixes i olienoció d 'immobilitzol
g) ingressos finoncers
h) despeses finoneers
j) vorioeió de valor roonoble en instr.finoncers
k) A !tre s ingressos i despeses
3. Canvis en e l caeital corren!
o ) existeneies
b) d eu tors
e) o ltres oetius eorrents
d) ereditors
e) oltres passius eorrents
f) Altres aetius i possius no eorrents
4. Allres fluxos d 'efecliu de les aclivitats d 'explotació
a) p o goment d'interessos
b) cobroments de d ividends
e) eob roment d'intere ssos

5.

Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)

B)
6.

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS O'INVERSIÓ
Pagaments per lnverslons
o) Em preses del grup i ossociod es
b ) lmmobilitzot intangible
e ) lmmobilitzo t material
d ) lnve rsions immobiliories
e ) Altres oetius finoneers
h) Allres oetius
Cobraments per deslnverslons
o) Empreses del grup i assoeiodes
b) lmmobilitzot intangible
e) Jmmobilitzot moteriol
d) lnversions immobiliories
e ) Al tres oetius finoneers
h) Altres oetius
Fluxos d 'efectlu d e les activitats d 'inversló (6 + 7)

7.

i

8.

·(

C) FLUXOS D'EFECTIU DE FINAN<;:AMENT
9. Cobraments i pagament s per instruments de patrimoni
a) Emissió d'instruments de potrimoni
b) Amortitzocions instruments de potrimoni
e ) Subvencions. donoeions i llegots rebuts
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financ:er
o) Emissió d'instruments de potrimoni
2. Deutes omb ent itots de erédit
5. Altres deutes
b) Devolució i omortitzoeió de d eutes
2. Deute amb entitos de eredit
5. Allres deutes
11. Pagaments per divldend s 1remuneraclons d 'allres instrumenls
de patrimoni
12. Fluxos d'efec tiu de le s activitats de financ;:ament (9 + 1O + 11)

D)

exercici 2016

2016
-3.196. 135,48 €
1.311 .416,05 €
1.968.778,68 €
-209.997,62 €
188.087,00 €
-2.703.963.49 €
0.00€
63.662,69 €
-59.908,37 €
2.090.400,15 €

2015
65.861 ,59 €
-800.335,29 €
1.962.597.04 €
-387 .502.39 €
-259.842,83 €
-5.403.068.36 €
-36.009,47 €
7 41.428,69 €
-41.421,22 €
2.635.013.05 €

-25.642,99 €
742.310,07 €
2.160.286.05 €
432.464.04 €
-12.888.00 €
- 1.908.096,02 €
70.544,00 €
0.00€
-2.288.753,96 €
-2.338.359,18 €

-11.529,80 €
9.165.036,28 €
7.61 3.597,47 €
-1 23.188,80 €
10.762.61 €
1.687.850.06 €
-23.985.06 €
0,00€
-2.718.500,74 €
-2.759 .92 1.96 €

49.605.22 €

4 1.421,22 €

-3.431 .163,32 €

5.712.061 ,84 €

-211 .982,47 €

-323.407,60 €

-6.763.40 €
-191.942.88 €
0.00€
- 13.276,19 €

-1 2.397,50 €
-311.010.10 €
0.00 €
0.00 €

615.730,25 €

4.019.392,48 €

596.400.63 €
19.329,62 €

176.205,84 €
3.843. 186.64 €

403.747,78 €

3.695. 984,88 €

2.524.009,90 €

5.164.132,67 €

2.524.009,90 €
-3.169.464,17 €

5.164. 132,67 €
-10.287.458,84 €

1. 106.491.47 €

527.523,00 €

-4.275.955.64 €

-10.8 14.981.84 €

-645.454,27 €

-5.123.326,17 €

-3.672.869,81 €
5.565.079,08 €
1.892.209.27 €

4.284.720,55 €
1.280.358,53 €
5.565.079,08 €

Efecte de les varlacions de tipus de canvl

E) AUMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)
Efeetiu o equivalen! al eomen<;:oment de l'exercici
Efectiu o equivalen! al final de l'exercici

----

~
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l.

Activitat de !'empresa
1. L"'EMPRESA MUNICIPAL DE PI~OMOCIÓ SOCIAL, URBANA 1 ECONÓMICA DE
CORNELLÁ, SA", en davant també PROCORNELLA, té el seu domicili socia l a l mateix
municipi de Cornella de Llobregat, al correr Albert Einstein 47-49 i NI F. A58283342.
La Societat, abans anomenada, Empresa Munic ipal de DESENVOLUPAMENT URBÁ DE
CORNELLÁ, SA (EMDUCSA), va ser constitu"lda per temps indefinits, sota la forma
jurídica de Societat Anónima, per escriptura otorgada pel Notari Eduardo G. Duarte
Acha, amb data 29 d'octubre de 1986, núm. 1821 de protocol i inscrita en el Registre
Mercantil de la Província de Barcelona en el tom 8562, !libre 7809, secció 2°, foli 1O. full
núm. 10373, inscripc ió 1a.
L'Empresa Municipal de DESENVOLUPAMENT URBÁ DE CORNELLÁ SA (EMDUCSA) va
absorbir per fusió a !'Empresa Municipal de PROMOCIÓ ECONÓMICA DE CORNELLÁ
SA (PRECSA) en escriptura davant ele Notari en data 20 de maig de 20 11. La data des
de la qual les operacions de la societat absorbida es consideraren realitzades per la
societat absorbent va ser 1' 1 de gener de 2011.
Aquesta fusió per absorció es va realitzar a l'empara del regim tributari vigent en
aquel! moment a ls articles 83 a 96 del Reial Decret Legisla tiu 4/2004. de 5 de more:;:.
pel que s'ap rovava el Text refós de la Llei l'lmpost sobre Societa ts. D'acord amb
l'article 93 de l'esmentat Reial Decre t Legislatiu, on es deta llen les obligacions
comptables de !' empresa adquirent. en la memoria deis co mptes anuals de l'exercici
20 11 es va detallar !' oportuna informació respecte a aquesta operació.

A. Activitats de p restació de serveis públics:
l . La realitzac ió d'estudis urbanístics, incloent en e lls la redacció de plans
d'ordenació, instrumen ts de gestió urbanística i projectes d 'urbanitzoció i
la iniciativa pera la seva tramitació i aprovació.
2.

L'activitat urbanitzadora, que pot abastar a la promoció de la preparació
del sol i renovació o remodelació urbana , com a la realització d'obres
d'infraestructura urbano i dotació de serveis i a les obres d'urbanització
necessaries per a l'execució deis p lans d'ordenació, incloses les obres
d' exe cució deis sistemes generals locals previstos pel p laneja ment.

3.

La gestió i explotació d'obres i serveis resultants de la urbanització, en cas
d'obtenir la concessió corresponent. conforme a les normes aplicables en
cada cas.
La g estió directa de serveis públics relaciona ts amb l'ambit
sociocultural.

esportiu ~
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5.

L'assumpció de la realització d'activitats i serveis especialitzats que
I'Ajuntament de Cornelló de Llobregat o els p oders adjudicadors que d'ell
depenen li encomanin d'acord amb l'apartat e d 'aquest precepte.

6.

La construcció i ges tió d'aparcaments municipals en els casos en que
obtingui la concessió demonial corresponent sobre els béns mun icipals
afectats.

En el compliment de les finalitats previstes en aquest apartat A, la Societat té la
condició d' Entitat Urbanística EspE~cial, als efectes assenyalats en l'article 22.2 del
Decret Legislatiu 1/201 O, de 3 d'ogost. pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya.

B. Exercici d'activitats economiques:
1. La compra venda de solars i terrenys, urbans o urbanitzables, i de tot tipus
d 'immobles.
2.

La promoció i venda d' habitatges, tant de renda lliure com d 'algun tipus
de protecció oficial.

3.

La promoció i venda de locals comercials i aparcaments privats.

4.

La construcció de tot tipus d'edificis, així com la seva explotació directa o
indirec ta .

5.

La realització del planejament necessari per a la consecució de les
finalitats incloses en aquest apartat.

6.

Impulsar !'oferta de sol industrial urbanitzat.

7.

Fomentar la imatge de Cornelló com a nucli industrial, empresarial, social,
comercial i cultural, a través de l'organització i programació d'actes i
esdeveniments, tires i congressos .

8.

Prestar serveis d'assessorament empresarial
d'empreses sobre temes fisca ls i laborals.

9.

Realitzar estudis generals sobre to ts els sectors d 'actuació, així com facilitar
els seus resulta ts
conclusions a les persones, físiques i jurídiques,
interessades.

..

i informació a lota classe

10. Recalzar la col~aboració entre la indústria, !'empresa, el comer<;
cultura i les institucions.

~

~

la

11. Potenciar la modernització de !'estructura productiva i formular propostes
per a la creació de les noves activitats industrials, comercials, socials i
culturals, tan públiques com privades.
Així mateix. constitueix part de 1' objecte socia l. el foment de la informa ció i la
promoció de programes
--arientats ~ innavació tecnológica i la societot d~4u
caneixement.
--..
~
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C. Encomandes de gestió:
La Societat tindra la condició de mitja propi instrumental i servei tecnic de
1' Ajuntament de Cornella de Llobregat i deis poders adjudicadors que d'ell depenen,
als efectes previstos als articles 4.1.n) i 24.6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el que determinara la
impossibilitat de la societat de porticipar en licitacions públiques convocades per
1' Ajuntamen t de Cornella de Llobregat o deis poders adjudicadors que d'ell
depenen, sense perjudici de que se Ji pugui encomanar l'execució de les prestacions
objecte de contractes licitats públicament per aquests que haguessin quedat deserts
per falta de licitadors.
En tal condic ió, la Societat estaró obligada a realitzar, amb carac ter exclusiu, els
treballs que aquests poders l' encomanin en les materies que a continuació
s'expressen :
l.

L'execució de tasques de naturalesa técnica i d'obres de tot tipus que siguin
competencia propia de 1' Ajuntament o poder encomanant, o conferid a en
virtut de delegació o conve ni per altres poders adjudicadors quan aquests així
ho autoritzin.

2. La realització de tot tipus d'actuacions, obres, treballs i serveis en l'amb i
planificació del territori, gestió i desenvolupament urbanístic i pro
comercialització immobiliaria, en tots aquells suposits no inclosos di
func ions propies jo definides: als apartats A) i B) d'aquest article.
3.

La redacció i execució de plans de formació i ocupació; organitzaci
mena d'esdeveniments, cursos, jornades, estudis empresarials de

4. La prestació de serveis públics que no imp liquin exercici d'autoritat i que siguin
de la competencia de 1' Ajuntament de Cornella de Llobregat o, en el seu
cas, deis poders adjudicaclors que d'ell depenen, relacionats directament
amb l' objecte social definit en aquest article, així com els relacionats amb la
circulació vial de Cornella, co mp lint previament els requisits legals exigits en
cada cas.
5. La realització de tasques o activitats complementaries o accessories a les
anteriorment esmentades.
La Societat també estora obligada a satisfer les necessitats de I' Ajuntament de
Cornella de Llobregat i deis poders adjudicadors que d'ell depenen, deis que és mitja
propi instrumental, en la consecució deis seus objectius d'interes públic mitjan<;:ant la
realització, per encorree deis mateixos, de la p lanificació, organització, investigació,
desenvolupament, innovació, gestió, administració i supervisió de qualsevol tipus
d'assistencia i serveis tecnics en els ambits d'actuació assenyalats a l'apartat
anterior, o mitjan<;:ant l'adaptació i aplicació de !' experiencia i coneixements
desenvolupats en aquells ambits a oltres sectors de l'activitat ad ministrativa.

També estora obligada la Societat a participar i actuar, per encorree de
I'Ajuntament de Cornella de Llobregat o deis poders adjudicadors que d 'ell
depenen, en tasques d'emergencia i protecció civil de tot tipus i catastrofes naturals:
a desenvolupar tasques de prevenció de riscos i emergencies de tot tipus; i a realitzar
activitats de formació i informació pública en suposits d 'interes públic i. en especial.
pera la prevenció de riscos. catastrofes o emergencies.
Les rela c ions de la Societat amb els poders adjudicadors deis que és mitja propi
instrumental i servei tecnic, tenen naturalesa instrumental i no contractual. articulantse a través d'encomandes de gestió de les previstes a l'article 24.6 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011 pel qual s'aprovo el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic. per quin motiu. a tots els efectes, seran de caracter intern. depenent i
subordina!.
La comunicació de l'acord del Pie de I'Ajuntament de Cornella de Llobregat o de
l'organ d'administració deis poders adjudicadors que d 'ell depenen encarregant
una actuació a la societat suposara l'ordre per iniciar-la.
La retribució de les prestacions encomanades sera fixada per I'Ajuntament de
Cornella de Llobregat o. en el seu cas, pels poders adjudicadors que d'ell depenen.
d'acord amb el que preveu l'esmentat l'article 24.6, i s'haura d'incloure en l'acte pel
qual es confereixi l'encomanda de gestió.
En lotes les activitats en regim d'encomanda de gestió. quedara la Societat sotmesa.
:pera la realització de les prestacions objecte de !' encorree o adjudicació, al regim
de contractació previst a l'article trenta-tres deis Estatuts de la societat. amb la
limitació, respecte de l'execució de les activitats encomanades. de no poder acudir
a la col·laboració d'empresaris particulars en un percentatge superior al 50%.

D. Adjudicació directa de contractes:
La Societat podra rebre de 1' Aju ntament de Cornella de Llobregat i els poders
adjudicadors que d'ell depenen. adjudicacions directes deis contractes següents:
1. Concessions de béns de domini públic destinades a la construcció
implantació d'aparcaments.
2. Contractes patrimonials relocionats amb béns integrats al Patrimoni Municipal
del Sol i I'Habitatge amb destí a la construcció d'habitatges destinats a
polítiques socials.

4. La Societat pertany al grup encop<;:alat per 1'Ajuntament de Cornella de Llobregat
que és l'accionista únic.
5. La moneda funcional i de presentació de la Societat és l'euro. Conseqüentment.
les peracions en altres divises diferents de l'euro es consideren denominades en
"moneda estrangera".

2.

Bases de presentació dells comptes anuals
1. lmatge fidel:
Els comptes anuals s'han preparat o partir deis registres comptables de la Societa t i es
presenten d'acord amb la legislaciió mercantil vigent i amb les normes establertes en
el Pla General de Comptabilitat, i d'acord amb les successives modificacions en el
seu cas, a fi de mostrar la imatge fidel del pa trimoni, de la situació financera i deis
resultats de !'empresa, així com deis canvis en el patrimoni net i deis fluxos incorporats
en l'esta t de fluxos d'efectiu.
Degut a les característiques de part de l'objecte social de la Socie tat s'ha aplicat la
normativa besico per a empre:ses immobiliaries recollida en I'OM 28-12-1994,
modificada parcia lment per lo OM 11-5-201 L per la que s'aproven les normes
d'odaptoció del Plo General de Comptobilitat a les empreses immobiliaries, normes
que s' hon d'aplicar en la mesuro que no siguin con traries a l previst al PGC (RD
15 14/2007 disposició transitoria 5o).

{

Els comptes anuals corresponents o l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015 van
ser aprovats per la Junta General d 'Accionistes amb data 28 d'abril de 2016.
Els comptes anuals de l'exerc ic i anual acabat el 3 1 de desembre de 2016 són formulots
pel Ad ministrodors de lo Societo t en el Consell d' Administroció de data 30 de mar<;: de
201 7. Aquest comptes onuals són els que es sotmeten a auditorio .

2.

Principis comptobles no obligotoris oplicats
No s' han oplicot p rinc ipis comptobles no obligatoris.

Aspectes crítics de la valoració i estimació de lo incerteso
Lo preporació del comptes anuols re quereix la realitzoció per part de lo Societot de
determinodes estimacions comptobles p er quantificar olguns deis actius, passius,
ingressos, d espeses i compromisos que hi figuren registrots i lo consideroció d e
determinats elements de judici. Aquests s'ovaluen contínuament i es basen en
1' experiencia histórica i altres factors, incloses les expectatives de successos futurs,
que s'han consid era! raonobles a tenent o les circumstancies.
Si b é les estimocions consid erodes s'hon reolitzat en funció de lo millar in formoció
disponib le o lo doto de toncoment d eis p resents comptes onuals, quolsevol
odificació en el futur de les esmentodes estimocions s'aplicario de forma
p spectivo en oquell moment, reconeixent l'efecte del canvi en l'estimació
realitzada en el compte de perdues i guonys de l'exercici en qüestió .
Les principols estimocions i judicis considerats en l'eloboroció d eis comptes anuals són
els següents:
•

Vidés útils i deterioramen t deis elements d 'immobilitzat intangible,
elements de l'immobilitza t material i inversions immobiliaries i existencies
(notes 4.1, 4.2, 4.3 i 4.6).

•
•

Valor raonable deis actius i passius financers (nota 4.5).
Provisions i contingEmcies (nota 4.1 1).

La Societat té ciar que tot i tenir un Fons de maniobra positiu, compta amb unes
existéncies significatives pero de difícil realització immediata, el que fa que sota el
principi de gestió continuada, els compromisos de pagament a curt termini s'hauran
de fer front mitjanc;ant quatre suposits clau, emmarcats dins del pla de viabilitat que
s'esta aplicant:
•

•
•
•

Realització d'actius, i fonamentalment venda de terrenys d'acord amb les
previsions del Programo d' Actuació Urbanística (P AUM) de Cornella de
Llobregat aprovat pel Pie de 1' Ajuntament de Cornella de data 25 de
setembre de 2014.
Recolzament financer per part de 1'Ajuntament de Cornella de Llobregat.
Manteniment en lloguer deis immobles (aparcaments i habitatges).
lmpuls en la gestió i rendibilitat de les activitats adscrites a !'empresa.

Els resultats de la Societat depenen en gran mesura de la realització d'operacions
relacionades amb els seus actius (venda de terrenys). El resulta! de l'exercici 2016 és
negatiu principalment per l'aplac;ament de dues operacions previstes per al propi
exercici 2016 i que han esta! apla<;ades per motius urbanístics. L'operació de venda
amb Leroy Merlín que es realitzara a l 2017 i l'operació de venda amb lmpsol que s'ha
aplac;at fins el 2018.
Així mateix, s'ha comptabilitzat corn a despesa en el compte de pérdues i guanys de
2016 la sentencia pel pagament de les diferencies en la indemnització en el sector
Bagaria- Travessera- Sandor, per un imporl aproxima! de 1,5 milions.
Tanrnateix a la data deis presents comptes anuals, es traben en fase de formalització
contmctual dues operacions peral 2017.
4.

Compareció de la informació
Els comptes anuals deis exercicis 20 16 i 2015 s'han formulat d'acord amb !' estructura
establerta en el Pla General de Comptabilitat, havent seguit en la seva elaboració
l'aplicació de c riteris uniformes d e valoració, agrupació, classificació i unitats
monetaries, de forma que la informació que s'acompanya és homogénia i
comparable .

5.

Agrupació de partides
A l'efecte de facilitar la compremió del balan<; i compte de pérdues i guanys,
aquests estats es presenten de forma agrupada, presentant-se les analisis requerides
en les notes corresponents en la memoria.
ments recollits en diverses partides
No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del Balan<;.
Excepte els que separen el curt i elllarg termini, que jo estan contemplafs en e ls models
oficials, no hi ha elements recollits en dues o més partides del balan<;.

7. Correcció d ' errors
No s'ha realitzat cap correcció d'errors d'exercicis anteriors.

~

3.

Aplicació de resultats
La p roposta d'aplicació de resultats formulada pel Consell d' Administració de la
Societat corresponent a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2016, és la
següent:

Base de repartiment

Saldo del compte de perdues i guanys
Romanent
Reserves voluntaries
Altres reserves de lliure disposició
Total
Aplicació

A reserva legal
Romanent
A reserves voluntaries
A com pensa ció d e p erdues d'exercicis
anterio rs
Total

lmport

-3. 196.135.48 €

-3. 196. 135,48 €

lmport

-3.196.135,48 €

-3.196. 135,48 €

---1

4.

Normes de registre i valoració
l.

lmmobilitzat intangible:

Els octius intangibles es registren pel seu cost d'odquisició i/o producció i.
posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, lo sevo
corresponent omortitzoció acumulado i/o pérdues per deterioroment que hogin
experimental. Aquests octius s'omortitzen en funció de lo sevo vida útil.
Lo Societot reconeix quolsevol pérduo que hogi pogut produir-se en el valor
registro! d'oquests octius amb origen en el seu deterioroment, els c riteris per al
reconeixement de les pérdues per deteriorament d 'oquests octius i, si escau, de
les recupero c io ns de les pérdues per deterioroment registrades en exercicis
onteriors són similors ols aplicats per ols octius materiols.
Propietot industrial
S'han comptobilitzot en oquest concepte les despeses de desenvolupament
capitolitzodes jo que s'ha obtingut la corresponent poten! o similar. S'ha inclós el
cost de registre i formalitzoció de la propietat industrial (i els imports per
l'odquisició o tercers deis drets corresponents). Aquests octius s'omortitzen
lineolment olllorg de les seves vides útils que són 6 onys.
Aplicocions informotiques
Els costos d 'odquisició i desenvolupoment incorreguts en reloció amb els sistemes
informotics bosics en la gestió de la Societot es reg istren amb c orree d e l'epígraf
"Aplic acions informotiques" del balan<;. L'amortització de les aplicoc ions
informotiques es rea litzo linealment en un període compres entre els 3 i 4 anys.
Els costos de manteniment deis sistemes informo tics es registren amb corree del
compte de pérdues i guanys dE~ l'exercici en que s'incorren.

2.

lmmobilitzat material:

a. Cost
Els b éns compresos en l'immobilitzot material es valoren a preu d'odquisició o
a l cost de producció, incloses lotes les despeses addicionals directament
relacionades amb la sevo posada en funcionament. tols com despeses
d'enderrocament, transpo rt. drets oranzeloris, ossegurances, instal·lació,
muntatge i a ltres similors.
Així mateix, forma port del valor del immobilitzot material, l'estimació inicial d el
valor actual de les obres de desmantellament o retir, així com els costos de
rehabilitoció del lloc que esta instol·lat. Formen port de l'immobilitzot material
els costos financers corresponents al seu finan<;ament quan el període de
construcció supera l'any i fins a la preparació de l'actiu pera l seu ús.
Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats o l'actiu com
major valor del bé exclusivament quan suposen un augment de lo sevo
c apacitat, productivitat o prolongació de lo seva vida útil.
Les despeses periódiques de manteniment, conservoció i reparació
a l compte de pérdues i gu01nys a l'exercic i en qué s'inc orren.

s'impute~
~
~¿
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En el cas deis immobles ad scrits, aquests es comptabilitzen d'acord amb el
valor acorda t per 1'Ajuntament de Cornelló en el moment de la cessió.
Partic ularment, en aquesta partida es traben registrats comptablement els
immobles adscrits p er 1' Ajuntament de Cornelló a la societa t:
•
•

•

•

\

Recinte Firal, Centre d'empreses i Auditori.
Pare Esportiu Llobregat. "PELL". El Pie municipal de 25 de juny de 2009,
1' Ajuntament d e Cornelló va acordar la gestió directa per part de lo
Societat d'aquest equipomen t esportiu .
Ludoteca i Centre Cívic situat a dalt de l'edifici del Pare Esportiu Llobrega t.
El Pie municipal d e 21 de more; de 20 13, I'Ajuntament de Cornelló va
acordar la gestió directa per part de la Socie tat d'aquest equipament
sociocultural per al municipi.
Complex Esp ortiu Can Mercader. El Pie municipal de 21 de more; de 20 13,
1'Ajuntament de Cornelló va acordar la gestió direc ta per part de la
Societa t d'aquest equipoment esportiu.

b . Amortitza ció
L'amortització deis actius s' inicia quan estan preparats per a l'ús p er
van ser prajectats.
L'amortització es calcula, aplican! el métode lineal. sobre el cost d'ad
d eis actius menys el seu valor residual; entenent-se que els terrenys so
quals s'assenten els edificis i oltres construccions tenen una vida útil inde fi
que, per tant, no són objecte d'amortització .
Les dotacions a nuals en concepte d'amortització deis actius materials es
realitzen amb contrapartido al compte de pérdues i guanys i. bósicament,
equivalen als percentatges d'amortitzac ió de terminats en funció deis anys de
vida útil estimada, com term e mitjó , deis diferents elements:

1

Anys de vida útil
estimada
Construccions
50 a~
lnstal ·lacions tecniques i maquinaria
1O- 13 a~~Utillotge i eines
____________________
1º-::_§_g_~
Mobiliori i estris
1O anys

EC!üfQ5fñtOrmótic5----------------------------------------·¡ -=-6ün;¡;:
c . Deteriorament del va lor de 1'immobilitzat material

En el cas deis edificis adscrits p er 1' Ajuntament de Cornelló a l'actiu de la
societat inclosos a l'apartat de immobilitzat material. i tenint en compte la
consideració d'empresa municipal de la mateixa, s' ha tingut en compte de
cara a la valoració deis actius i al tractament del seu deteriorament. I' Ordre
EHA/733/2010, on es regul en els aspectes comptables d'empreses publiques
que operen en determinades circ umstóncies, prenent com a referencia a ls
e fectes d 'avaluar indicis de deteriorament, el cost de reposició deprecia!
(tenint en c omp te les amortitzacions c orresponents).
~n aquest cas, s'han considera! els immobles adscrits com a actius no
generad ors de fluxos d 'efectiu al considerar que posseeixin una finalitat
distinta a la de generar un rendiment comercial. com poden ésser fluxos
economics socia ls que generen aquest actius i que donen beneficis a 1
col ·lectivitat, un b enefici social i potencial del servei.
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Per a la resta d 'immobilitzo l materiaL en la data de tancament. la Societat
revisa els imports en !libres p er a determinar si existeixen indicis que aquests
actius hagin sofert una perclua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol
indici. l'import recuperab le de l'actiu es calcula amb l'objec te de determinar
l'abast de la perdua per deteriorament de valor (si l'hagués). L'import
recuperable és el major valor entre el valor raonable menys el cost de venda i
el valor d 'ús. Si s'eslima qu19 l'imporl recuperable d'un actiu és inferior al seu
import en !libres. l'import és reduH a l seu import recuperable. lmmediatament
es reconeix una perdua per de teriorament de valor com despesa.
Les correccions valoratives per deteriorament deis actius, així com la seva
reversió si les causes que el van motivar haguessin deixat d'existir. es
reconeixeran coma despesa o ingrés, respectivament, al compte de perdues
i guanys.

3. lnversions immobiliaries .

Els terrenys o construccions que la Societat destina a l'obtenció d'ingressos per
arrendaments o els quals posseeix amb la intenció d 'obtenir plusvalues s'han inclos
en l'epígraf "inversions immobilióries".
A efectes de valoració, amortització i correccions valoratives per deteriorament
s'utilitzen els mateixos cri teris que els elements de la mateixa classe de
l'immobilitzat materiaL consideran! el que s'exposa a continuació.
Deteriorament del valor de les inversions immobiliaries
En referencia a determinades promocions d'aparcaments mitjan<;:ant concessió
administrativa a 50 anys per part de I' Ajuntament de Cornella a l' actiu de la
Societat inclosos a l'apartat de inversions immobiliaries. i tenint en compte la
consideració d 'empresa municipal de la mateixa. s'ha tingut en compte de cara
a la valoració deis actius i al tractament del seu deteriorament, I'Ordre
EHA/733/20 10, on es regulen els aspectes comptables d ' empreses publiques que
operen en determinades circumstancies. El metode de determinació és el que
s'ha comen ta t a l'aparta t d' immobilitzat material.
Addicionalment, per a la resto d'elements, lo Societot als efectes d'avaluar el
deteriorament considera el que es despren deis informes de valora ció que
encarrega anualment a experls independents, o en el seu cas, els compromisos
de venda vigents.

4. Arrendaments

Els arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius quan s'ha acordat
· d'un actiu duran! un període de temps determina!. a canvi de percebre un
import únic o una serie de pagaments o quotes. En aquest cas els ingressos i les
despeses derivades de l'acord d'arrendament són considera ts com ingrés i
despesa del període que es meriten, imputant-se al compte de perdues i guanys.

5.

1

lnstruments financers

De manera general. en el balan<;: adjunt es classifiquen com a corrents els a ctius i
passius finan ce rs amb venciment igual o inferior a l'any, i com a no corrents si el
seu venciment supera l'esmentot període.

5.1 Actius financers

Els actius financers de la Societot s'inclouen dins de la categoría de:
Préstecs i partides a co brar

\

En aquesta ca tegoría s'han inclos els actius que s'han originat en la v
béns i prestació de serveis per operacions de trafic de la Societat. Tamb~lflliiiiill~
indos aquells actius financers que no s'han originat en le s operacions de trafic de
!'empresa i que no sent instruments de patrimoni ni d eriva ts, presenten uns
cobraments de quantia determinad a o determinable.
Aquests actius finan cers s'han valorat pel seu valor raonab le que no és a ltra cosa
que el preu d e la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més
tots els costos que li han estat directament atribu'ib les. No obstant, els credits amb
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interes con tractual es
poden valorar pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos
d'efectiu no sigui significa tiu.

~
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Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el
compte de perdues i guanys els interessos merita ts, aplicant el m etode de l'interes
efectiu.
Els diposits i fiances es reconeixen p er l'import desemborsat per fer front a ls
compromisos con tractua ls.
Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions
per deteriorament del valor deis actius financers p er diferencia entre el valor en
!libres i el valor actual deis fluxos d 'efectiu recuperables.
En particular, a l final de l'exercici es comprova !'existencia d'evidencia objectiva
que el valor d 'un c redit (o d 'un grup d e c redits amb similars característiques de
risc valorats col ·lectivament) s'ha deteriorat com a conseqüencia d'un o més
esdeveniments que han ocorre gut després del seu reco neixement inicial i que
han ocasionat una reducció o un retard en els fluxos d'efectiu que s'havien
estima t rebre en el futur i que pot estar motivat per insolvencia del deutor.
La perdua per deteriorament sera la diferencia entre el seu valor en !libres i el
dÍor actual deis fluxos d'efectiu futurs que s'han estimat que es rebran,
d escomptant-los al tipus d'interes efectiu calcula t en el moment del seu
reconeixement inicial.

5.2.

Passius financers

Els passius financers de la Socie tat s'inclouen dins de la categoría de:
Debits i partides a pagar

\

En aquesta categoría s'han indos els passius financers que s'han original en la
compra de béns i serveis per operacions de tra fic de la Societat i aquells que no
sent instruments derivats, no tenen un origen comercial.
lnicialment, aquests passius fincmcers s'han registrat pel seu valor raonable que és
el preu de la transacció més tots aquells costos que han estat directament
.. atribu"1b les. Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat . Els interessos
reportats s'han comptabilitzat en el compte de p érdues i guanys, aplicant el
metode d'interes e fectiu.
' No obstant, els debits amb venciment no superior a un any i que no tinguin un
tipus d' interés contractual es poden valorar pel seu valor nominal quan l'efecte
de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significa tiu.
Els préstecs i descoberts bancoris que reporten interessos es registren per l'import
rebut, net de costos directes d'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes
pagades · i els costos directes d'emissió, es comptabilitzen segons el c riteri del
meritament en el compte de pérdues i guanys utilitzant el metode de l'interes
efectiu i s'afegeixen a l'import en !libres de l'instrument en la mesura que no es
liquiden en el període que es meriten .
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu
valor nominal.
5.3 Criteris per a la determinclciÓ deis ingressos i despeses procedents de les
diferents categories d'instruments financers.

Els interessos meritats amb posterioritat al moment de l'adquisició s'han reconegut
com ingressos en el compte de pérdues i guanys. Per al reconeixement deis
interessos s'ha utilitzat el metode de l'interes efectiu.
5.4 lnstruments de patrimoni prc•pi en poder de !'empresa

Quan !'empresa ha realitzat alfluna transacció amb els seus propis instruments de
patrimoni, s'ha registrat l'import d 'aquests instruments en el patrimoni net.
6. Existencies

L'aparta t d'existencies esta forrnat per imm obles referits a l'activitat urbana de la
Societat. Com a empresa pública de promoció urbanística. actua adquirint béns
immobles, desenvolu pant i millorant les seves característiques i capacita ts físiques
per a satisfer les necessitats d'allotjament i sustentació d 'activitats socials i
economiques del municipi. L'octivitat immobiliaria ve limitada per la creació i
transformació de sol edificable i la promoció d'edificacions.
Dins de l'epígraf d'existencies s' inclouen terrenys que van adquirin t la qualificació
de solars mitjan<;ant actuacions urbanístiques, promocions en curs d e realització i
promocions acabades, també s'inclouen projectes urbanístics i estudis. Els
terrenys que es traben cedits o actuacions urbonístiques per a la seva inclusió a
p lans urbanístics i p osteri or urbanització es consideren en curs~ i efl;~rs

urboni!zats, ocobots.

E~~

Les existencies estan valorade:s a l preu d'adquisició o al cost de producció. Si
necessiten un període de temps superior a l'any pera estar en condicions de ser
venudes, s' inclouen en aquest valor, les corresponents despeses financeres.
Quan el valor de realització sigui inferior al preu d 'adquisició o al cost de
producció, s'efectuaran les corresponents correccions valoratives reconeixent-les
com despesa en el compte de perdues i guanys. La Societat realitza una
avaluació del valor net de realització de les existencies al final de l'exercici, i si tos
el cas, constitueix la corresponent correcció valora tiva per deteriorament. Quan
les c irc umstóncies que previament van causar la correcció valorativa hagin
deixat d'existir o quan existeixi clara evidencia d' incremen t en el valor net
realitzable a causa d'un canvi en les c ircumstancies economiques, es procedeix
a revertir l'import d 'aquesta correcció valorativa.

(

Als efectes d'avaluar el valor net de realització de les existencies al final de
l'exercicL la Societat distingeix:
a. Terrenys i solars. En aquest apartat cal distingir entre els terrenys a
Programad' Actuació Urbanística Municipal (PAUM) de Cornelló de
i la resta. Per aquests darrers, la Societat als efectes d'a
deteriorament considera alió que es despren deis informes de valo
encarrega anualment a experts independents, o en el seu
compromisos de venda vigents.
Amb data 25 de setembre de 2014 el Pie de I'Ajuntament de Cor

Els objectius són, per una banda, analitzar i justificar el sol destina! a usos
productius i per l'altra, determinar !'impacte de les actuacions urbanístiques
en les finances municipals.
L'actual situació económico és, en certa manera. una oportunitat per poder
reflexionar i reestudiar el model urbanístic a ti de generar una estructura més
oberta i flexib le capac; de poder a tendre les noves iniciatives i propostes
economiques, sense perdre, en cap cas, !'estructura urbana consolidada i
!'estructura de sistemes urb ans prevista pel p lanejament vigent. Per tant el
p lanejament ha de ser capac; de cercar mecanismes que possibilitin
l'establiment d'un model urbe complex, conceptualment ciar i potent, pero,
alhora que faciliti els processos d'implantació d'activitats on l'oportunitat és
un element basic i per tant la rapidesa en la tramitació una avantatge.
Davant d'aquest context. la MPGM i el PAUM que es va tramitar en document
separat p lantegen un seguit d'estrategies de transformació urbana basades
en la generació de nous eixos de centralita! per a relligar les diverses
operacions que a curt i mitjó termini la c iutat ha anat treballant i en bono part
executant. L'element central de la proposta es basa en resoldre l'objectiu
central de generació de noves orees pera integrar ambits d'activitat humana
i activitat productiva, tot garantint la viabilitat económica de la proposta, una
execució viable i un creixement sostenible de la ciutat.
efecte, la MPGM plant·eja situar espais lliures i equipaments en oree
consolidades per un teixit compacte residencial i industrial, d e gran valor de
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posic ió, pero on manca una estructura pública que garanteixi la continu"ftat
urbana de la ciutat. D' altro banda es preveu implantar activitat productiva
(industria, oficines i comen:;:) en orees on els usos s'han convertit en obsolets
economicament i territorialment, aquesta nova implantació ha de possibilitar
generar majar activitat económica en orees d'activitat productiva jo
consolidada.
Aques t objectiu i criteri d'implantació passa per un analisi global del municipi i
per tant d'un balan<;: globol deis sois destinats a zones i sistemes que possibiliti
analitzar d'una manera ~~lobal el model urba proposat i les propostes
concretes d'ordenació urbona. D'aquesta manera el pla estudia les reserves
de sistemes per barris i pel municipi en funció de la propia realitat on
s'implanta i del model territorial marcat en el Pla Territorial Metropolita i el
PGM76, amb l'objectiu de poder reequilibrar les reserves de sistemes en funció
de !'estructura urbana i de la població consolidada.
Les diverses propostes que s'inclouen en la MPGM es p lan tegen des del
manteniment deis aprofitarnents assignats pel PGM vigent, tot adequant-los
als objectius, el régim i usos definits en el pla vigent.
Les propostes d'ordenació es justifiquen des de la potenciació de tres eixos
estructurals del municipi i es concreten en un seguit d'actuacions sobre la
base deis següents criteris generals:
•

La transformació de part deis sois industrials en aquells ambits on la ciutat
ha deixat orees fabrils obsoletes o de caracter periféric.

•

La implantació de l'acti'vitat productiva d'oficines i com er<;: com element
frontissa
entre
la
residencia
la
industria
productiva
o
d' emmagatzematge.

•

La consolidació del teixii tradicional deis nuclis histories.

•

La distribució racional deis sistemes d'espais lliures i equipaments e n base
a !'estructura urbana i als usos del teixit on es situen, intentant, en la
mesura del possible, reduir els déficits de sistemes deis barris situats per
sobre la línia del FFCC.

Els objectius tant generals com particulars i les estratégies de transformació
s'estructuren sobre la base de garantir !'interés públic de les propostes de
modificació del p lanejament general en base als criteris següents :

•

Distribuir els espais lliures i equipaments al voltant deis espais més edifica ts i
consolidats de la ciutat ion l'estandard de sistemes actual és menor que a
la resta de la ciutat.

•

Establir una estructura viaria que permeti la connexió de !'estructura__[_,
interna amb les vies de lo xarxa general prevista en el PTMB .
~

•

Preveure una estructura viaria que permeti distribuir el transit industrial de
forma independent del transit residencial.

•

Mantenir les tipologies edificatories industrials de mitjans del segle passat,
tot integrant-les en l'ordenació del teixit urba.

•

Mantenir el paisatge urba del teixit historie de la ciu tat, i en esp ecial del
centre de la població.
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•

Garantir l'equilibri entre teixit residencial i productiu de manera que
l'ordenació garanteixi el manteniment de l'activitat productiva prevista en
el municipi. En especia l implantant orees de centralitat comercial que
suposin d'una banda la generació d'activitat económica i llocs de treball i
d'altra nous nodes de centralitat urbana que ordenin i millorin la ciutat.

•

Ampliar les reserves d'hobitatge protegit en orees centrals del municipi.
Per realitzar tot aixó ho estat necessario la participació de Procornelló
coma empresa público, que ha anat adquirint sol a diversos ómbits de la
ciutat, que li permeten una participació octiva en el desenvolupament
deis projectes urbanístics futurs. El pla temporal d'execució es troba
compres entre els 2 i els 6 anys.

(

Amb aquesta premissa. en l'avaluació del deteriorament deis terrenys adscrits
al PAUM de Cornelló de Llobregat, i atenent a la normativa comptable vigent.
ol risc i a la incertesa inherent a l'activitat empresarial immobiliória, la Societat
ha considera! com a hipó tesis més raonables i realistes p er a calcular la
possible perdua per deteriorament, contrastar de forma conjunta la valoració
deis esmentats terrenys vers la comparació de forma individualitzada. Per a
dur a terme aquest contrast s'han obtingut valoracions d'experts
independents deis terrenys odscrits a l PAUM considerant els nous usos previstos
en aquest.
El valor comptable deis terrenys adscrits és de 57.829.450 euros. sent el valor
raonable derivat de les valoracions encarregades consideran! el compliment
deis usos previstos en el PAUM de 59.314.053 euros.
b. Promocions acabades. La Societat als efectes d'avaluar el deteriorament
considera a lió que es despren deis informes de valoració que encarrega
anualment a experts independents. o en el seu cas. els compromisos de
venda vigents. Tanmateix. per a determinades promocions d'aparcaments
amb concessió administrativa a 50 anys per part de 1' Ajuntament de Cornelló
incloses a l'apartat d'existencies. i coma empresa municipal. es considera en
el tractament del seu deteriorament, I'Ordre EHA/733/2010, on es regulen els
aspectes comptables d'empreses públiques que oper
rminades
1
\, a
ntat a
circumstóncies. El metode de determinació és el
'S~
l'apartat d'immobilitzat material.
~

7. Transaccions en moneda estrangera

No hi ha transaccions en monecja estrangera.
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8. lmpost sobre el Valor Afegit.
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L'IV A suportat no dedu"1ble forma part del preu d'adquisició ..
corrents i
no corrents, així com deis serveis, que són objecte de les operacions gravades per
l'impost. En el cas del autoconsum intern, és a dir de la producció propia amb
destinació a l'immobilitzat de la Societat, I'IV A no dedu.ible s'addiciona a l cost deis
respectius actius no corrents.
Entre les activitats de la Societat estan el lloguer de habitatges, p laces
d'aparcament i locals comercials. Com a conseqüencia d'aixó, la inclusió a
l'activitat de lloguer d' habi tat~~es (prestació de serveis subjecta i exempta de
l'impost sobre e ~olor afegit), la Societat esta subjecta al regim de prorra ta.
{
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9.

lmpost sobre beneficis

La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per
impost sobre beneficis de l'exercici a ixí com per l'efecte de les variacions deis
actius i passius per impostas anticipats, diferits i credi ts fiscals.

\

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjan<;:ant la suma
de l'impost corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base
imposable de l'exercici, després d'aplicar les deduccions que fiscalment són
admissibles, més la variació deis actius i passius per impostas anticipats 1 diferits i
c redits fiscals, tant per bases imposables negatives com per deduccions.
Els actius i passius per impostas diferits inclouen les diferencies temporanies que
s'identifiquen com aquells imports que es preveuen recuperar o pagar per les
diferencies resultants entre els imports en !libres deis actius i passius i el seu valor
fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de compensació i els
credi ts per deduccions fisca ls no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren
aplicant a la diferencia temporania o c redit que correspongui el tipus de
gravamen a l que s'espera recuperar-los o liquidar-los.
Els actius per impostas diferits (bases imposables negatives i deduccions pendents
de compensar) solament es reconeixen en el cas que es consideri probable que
la Societat vagi a tenir en el tutur suficients guanys tiscals contra les quals poder
ter-los etectius.
En ocasió de cada tancament comptable. es revisen els impostas diterits registrats
(tant actius com passius) a ti de comprovar que es mantenen vigents, etectuantse les oportunes correccions als mateixos d'acord amb els resultats de les analisis
realitzades.
A efectes de tributació de l'lmpost sobre societats, la Societat aplica la
bonific ació del 99% de la quoto íntegra prevista en l'article 34 de la Llei 27/2014,
de 27 de novembre de l'lmpost sobre Societats.
10. lngressos i despeses

Els in gressos i despeses s'imputen en fundó del principi de meritament , és a dir,
quan es produeix el corrent reol de béns i serveis que els mateixos representen,
amb independencia del moment que es produeixi el corrent monetari o
tina ncera derivada d'ells. Concretament. els in gressos es calculen al valor
raonable de la contrapresta c ió a rebre i representen els imports a cobrar pels
béns lliurats i els serveis prestots en el more ordinari de l'activitat, dedu'lts els
descomptes i impostas.
Els ingressos per interessos es ¡reporten seguint un criteri tinancer temporal, en
fundó del principal pendent de pagament i el tipus d'interes efectiu aplicable.
visions i contingimcies

Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats
que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millar
informació disponible sobre les conseqüencies del succés que les motiven i són
reestimades en ocasió de cado tancament comptable. S'utilitzen per a afrontar
les obligacions esp e cifiques pera les quals van anar originalment reconegudes. Es
procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions d eixen
d'existir o disminueixen.
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Les provisions particulars de les empeses immobilióries corresponen a provisions
per a finalitzacions de obres i pera evicció i sanejament.
D'a ltra banda, es consideren passius contingents aquelles obligacions possibles
sorgides co m a conseqüéncia de successos passats, on la seva materia lització
futura esta condicionada a que passL o no, un o més esdeveniments futurs no
controlables per la Societat, o bé que no es pot estimar amb fiabilitat el seu
import. Els passius con tingents no són objecte de registre comptable, informan!
sobre els mateixos a la memorio, quan fos necessari.

12. Elements patrimonials de natumlesa mediambiental

L'activitat mediambiental és aquella l'objectiu de la qual és prevenir, reduir o
reparar el dany que es produei>:i sobre el medi ambient.
Els costos incorregu ts en l'adquisició de sistemes, equips i instal ·lac ions l'objec te de
les quals sigui l'eliminació, limitació o el con trol deis possibles impactes que
pogués ocasionar el norma l desenvolupament de l'activitat d e la So cietat sobre
el medi ambient , es consideren inversions en immobilitzat.
La resta de despeses relacionades amb el medi ambient, diferents de les
realitzades per a l'adquisició d 'elements d'immobilitzats, es consideren d espeses
de l'exercici.
Les despeses de naturalesa mediambiental, no han tingut un import significatiu, ni
un impacte importan! en el compte de p érdues i guanys.
Pel que fa a les possibles contin:géncies que en materia mediambiental poguessin
p roduir-se, els Administradors c onsideren que aquestes es traben suficientment
cob ertes amb les polisses d 'mseguran<;a de responsabilitat civil que tenen
subsc rites.

13. Despeses de personal

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les ci.~IQdl81lilQri'
obligatories o voluntarie s reportades a cada
obligacions p er pagues extres, vacances o havers
associades.

14. Subvencions, donacions i llegatrs

Les subvencions que tinguin carócter d e reintegrables es registren com a
passius fins que compleixen les condicions per consid erar-se no reintegrables,
mentre que les subvenc io ns no reintegrables es re gistren com ingressos
directament imputats a l patrimoni ne t i es reconeixen en el compte de
pérdues i guanys com ingressos sobre una base sistematica i ra cional de
forma correla cionada amb lles despeses derivades de la subvenc ió .
A aquests efectes, es considera no reintegrable quan existeix un a cord
individualitzat de concessió de la subvenció a favor de la Societat, s'hag}in
complert les condicions est·ablert es p er a la seva concessió i no existeixen
dubtes raonables sobre la recepció de la subvenció.
31

Les subvenc ions de caracter monetari es valoren pel valor raonable de
l'import concedit i les de caracter no monetari o en especie per valor
raonable del bé rebut. referits ambdós valors al moment del seu
reconeixement.
Les subvencions no reintegrables relacionades amb l'adquisició d'immobilitzat
material s'imputen coma ingressos de l'exercici en p roporció a l'amortització
deis corresponents actius o, en el seu cas, quan es produeixi la seva alienació,
correcció valorativa per deteriorament o baixa en balan<;:.
D'altra banda, les subvencions no reintegrables rel acionades amb despeses
especifiques es reconeixen en el compte de perdues i guanys en el mateix
exercici en que es meriten les corresponents despeses.
b) Subvencions atorgades per I'Ajuntament de Cornella

Les aportacions que es puguin rebre de I' Ajuntament de Cornella que no
financin un projecte o encórrec concret, es comptabilitzen com a fons propis
sota l'epígra f d"'Aportacions de socis". No ob stant, ates que la Societa t
p ertany a l sector públic, aquelles subvencions que es reben de l'entitat
pública dominant, 1'Ajuntament de Cornella, per a finan<;:ar la realització
d'activitats "d'interes públic o general" s'efectua d 'acord a mb els c riteris
continguts en l' apartat o) anterior i als c riteris establerts en I' Ordre
EHA/733/20 10, de 25 de mar<;:, p erla qual s'aproven aspectes comptables
d'empreses públiques que op eren en determinades circumstancies.
Tenen aquesta consideració d'interes públic, entre altres, les adscripcions
realitzades per 1' Ajuntament de Cornella i les aportacions efectuad es en
concepte d e Patrimoni Municipal del Sol i I'Habitatge.
Addicionalment. també es considera que han finan<;:at béns afectes a
activitats "d 'interes públic o general" les transferencies efectuades en els
exercic is 20 14 a 20 16 per 1' Ajuntament de Corne lla destinades l'amortització
anticipada d e préstecs avolats d'acord amb l'article 32 de la Llei Organica
2/2012, de estabilita t pressupostaria i sostenibilitat financera, préstecs que va n
findn <;:ar els esmentats béns ..

15. Transaccions entre parts vinculc1des

Les operac ions amb parts vinc ulades es realitzen a preu de mercat.
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5.

lmmobilitzat material
Les partides que componen l'immobilitzat material. així com el
cadascuna d'aquestes partides es poi observar en el quadre següent:
Exercici 201 6
Cosl
Terrenys i béns nolurols
Construcdons
fnsl. Técniques
M::Jquin6rio
Utillotge
Altres insfo1 locions
M::Jbifiori
Equips per p rocessos d ' informoció
rotar

Saldo h1fclal
125.554.65 €
49. 407.290.78 ~
993.638.24 €
599.795.04 €
44.850.39 E
r 54.592.33 E
700.002.20 €
183.242.23 €
52.208.965,86 E

Entra d es

Amorlflzacló acumulada
Terrenys i b éns no 1urols
Construccions
fnsl. Técniques
M::lquinario
Ulilfolge
Altres inslol locio ns
1-.'obiliori
Equips per p roc essos d'informoció
Total

Saldo Inicial

Entrad es

llmmobrUlzal material en curs
¡saldo Net

Sortrdes

traspossos

8.703,50 €

112.088.07 €

31.994,11 €
3.445.18 €
¡¡¡¡.142.79 E

20.909.25 ~
5.374.71 €
138.372,03 E

9.616.009.92 ~
298.507.94 €
360.097.86 €
29.769.61 E
95.281.17 E
433.696.82 E
132. 450.02 €
10. ~65.813,34 E

954.440. r 1 €
93.602,96 €
46.695.59 €
1.522.81 €
15.459.23 €
53.694.82 €
13.401.48 €
1.17a817.oo t

28.325,17€1

147.800,09 €J

41.271.4n.69 El

-986.874, 12 €j

Sortrdes

traspossos

Saldo Final
r 25.554.65 ~
49.407.290.78 €
1.114.429.81 ~
599.795.04 €
44.850.39 E
154.592.33 €
752.905.56{
192.062.12 ~
52.391.480.68 E
Saldo Final
r0.570.450.03 E
392. r 10.90 E
406.793.45 €
31.292.42€
r 10.740.40 E
487.391.64 E
145.851.50 E
12. 144.630,34 E

-138.372.03

ti

37.753,23

El

40.284.603,57 El

Exercici 2015
Cosl
Terrenys i b éns no lurols
Conslruccions
lnsl. Técniq ues
M::Jquinano
Ufillolge
Altres insfol lodons
1-.'obifiori
Equips per processos d'infom1odó
Total

Saldo Inicial
125.554.65 €
49 .395.316.82 €
8 48.606.28 E
5 66.64 1.21 E
44.850.39 E
134.277.60 E
639.593.91 E
157.833.39 €
51.912.674,25 E

Enlrades

Amorlflzacló acumulada
Terrenys i béns noturols
Consfrucdons
lnst. Técniques
I>.'Dquinano
Ulillolge
Altres instollodons
1-.'obiliori
Equips per processos d'informoció
Total

Saldo Inicial

Entrad es

llmmobflftzot material en curs
¡saldo Net

Sortrdes

11.973.96 €
142.259. 16 €
33.153.83 €

2.772.80€

20.314.73 €
55.449.61 €
25.408.84 €
28a560,1H

8.661.787.56 €
2 18.903.44 ~
313.841.54 €
28.246.80 €
80.476. 15 €
384.884.32 €
118.358.09 €
9.806.497, 90 E

954.222.36 €
79.604.50 €
46.256.32 €
1.522.81 ~
14.805.02 €
48.812.50 €
14.091.93 €
1.159.315,44 E

13.606,68 El

22.449,97 El

42.119.783,03 El

-848.305,34 El

traspassos

4.958.68 €
7.731.48 E
Satrdes

traspassos

Saldo Final
125.554.65 €
49.407.290.78 €
993.638.24 €
599.795.04 €
44.850.39 €
154.592.33 €
700.002.20 ~
183.242.23 €
52.208.965,86 4
Saldo Final
9.616.009.92 €
298.507.94 ~
360.097.86 €
29.769.61 ~
95.281. 17 €
433.696.82 €
132.450.02 €
10.965.813,34€

-7.731,48

ti

28.325, 17 El
41.271.477,69 (j

a) En l' exercici 2011. es va produir fusió per absorció amb !' Empresa Municipal de
PROMOCIÓ ECONÓMICA DE CORNELLÁ SA (PRECSA) (veure Nota 1.1).
Aquesta fusió per absorció es va realitzar a !'empara del régim tributari previst
a ls articles 83 a 96 del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de mar<;. vigent en
aquel! moment. pel que s' 01prova el Text refós de l'lmpost sobre Societats. En
la memoria d eis comp tes anuals de l'exercici 2011 es va de tallar !'oportuna
informació resp ecte a aquesta operació.

b) . Als apartats de Terrenys i c onstruccions s' inclouen actius no generadors de
fluxos d'efectiu corresponents als b éns adscrits p er 1' Ajuntament de Cornello a
la Societat pera la seva gestió ec onómica . De l'a no lisi efectuat del c ost de
reposició depreciat d ' aquests actius, no s'ha n posat de manifest indicis de
deteriorament de va lor. El seu detall és el següent:
Acllus no g enerad ors de lluxos d'elecllu (Ordre EHA733/2010 de 25 de
Cost
Terreny edifici Con Mercader
Edifid Cenlre- Fira - Audilari
M llares Edf. Cenlre - f iro - Audilari
Edilici Pare Esparfiu llabregal
Mllores Edil. Pare Esparfiu Llobregol
Edifid Complex Esporliu Mercader
MUeres Edil. Complex Esporl. Mercader
Edifid Ludolreco-Cenlre Civic
ro a
AmorHtzacló acumulado

mar~)

Sortldes

Entrad es

Saldo Inicial

Saldo Final

125.554.65 E
14.127.995.17€
1.281.236.53 E
25. 721.768.10 E
283.763.49 E
6.787.143.62€
8.555.22€
1.196.828.65 E

125.554.65 €
14.127.995.17€
1.281.236.53 €
25.721.768. 10 €
283.763.49 E
6.787.143.62€
8.555.22 €
l. 196.828 oS E

49.532:MS.43 {

49. ~ ....~.~

Sortl des

Entr ad es

Saldo Inicial

Saldo Final

Terreny edifid Con Mercader
Edifici Centre· Firo ~ Auditori

Mllores Edf. C enlre- Firo- Audilari
Edilici Pare Esportiu llobregol
M Ueres Edil. Pare Esportiu Llobregol
Edilici C omplex Esporfiu Mercader
M llores Edil. Complex Esport. Mercader
Edilici Ludol reco-C entre Civic
¡rotal
lsaldo Net

\

5.649.156.31 €
339.786.54 E
3.178.646.75€
26.083.46 E
358.602.92 E
498.77 {
63.235. 17€
9. 616.009.92
39. 916.835,51

ti

282.559.91 E
25.835.38 E
488.713. 59 E
5.464.66 E
128.955.73 E
171. 10E
22.739.74 €
954.440, 11 (
-954.-440. 11

ti

5.931.716.22 E
365.621.92€
3.667.360.34 E
31.548. 12(
487.558.65 €
669.87 €
85.974.91 E
10.570. 450,03 t
38.962.395.-40

ti

Les característiques més relleva nts d'aquests actius són :
Recinte Firal. Organització de Fires. Arrendament a tercers jo sigui de estands en
tires propies com de tot el recin te en tires subcontractades. La durada de
l'arrendament és entre cinc i set dies.
Auditori. Arrendament a tercers p er a representacions promogudes per la propia
Societa t, com p era tercers. La d urada de l'arrendament és d'un o dos dies.
Edifici annex a 1'Auditori: Es poi on la societa t té la se u social.
Centre de Empreses: Arrendament a tercers de moduls i naus, per períodes
moxims de 4 i 6 anys, respectivament. Prestació de serveis diversos i
assessorament d'empreses, així com seminaris i jornades per a el foment de noves
empreses.
Pare Esportiu Llobregat (PELL). A. l'any 2005 1' Ajuntament de Cornello va crear el
servei públic local de practica de l'esport de diferents modalita ts al Pare Esportiu
Llobregat, constitu'it per un pavelló esportiu, cedit entre d 'altres al Basquet Club
Cornello i una piscina coberta i altre descoberta, així com a diverses sales amb
material de gimnos. Amb data de 1 de juliol de 2009, aquest complex queda
adscrit a l'immobilitzat de la Socie tat - amb la concessió de la gestió direc ta del
mateix. La va loració de l'immoble a 1 de juliol de 2009 va ser de 27.912.729,91
euros, amb una amortització acumulada de 2. 190 .96 1.81 euros, restant inclos a la
e
ptabilitat per un valor net c omptable de 25.721.768, 1O euros, amb un valor
residual del 5% i un període de concessió de 50 anys.
Complex Esportiu Can Mercader. Mitjan<;:ant acord d e Pie de 1' Ajuntament de
Cornello de data 2 1 de mar<:;: de 20 13, aquest immobilitzat queda adscrit a
PROCORNELLA amb la concessió de la gestió directa de les noves piscines i
centre esportiu.

~

El valor net comptable de l'immoble a 21 de more; de 20 13 era de 6.787.143,62
euros (cost: 6.837.849,41 euros; amortització acumulada: 50.705,79 euros). El valor
residual és del 5% i el període de concessió de 50 anys. També resta adscrit el
terreny per un valor de 125.554,cS5 euros .
Ludoteca i Centre Cívic . Mitj an~~ant acord de Pie de 1' Ajuntament de Cornelló de
data 21 de more; de 2013, aquest immobilitzat queda adscrit a PROCORNELLA
amb la concessió de la gestió directa deis serveis públics a l'ambit sociocultural
del nou Centre Cívic- Ludoteca situat a l'edifici del Pare Esportiu Llobregat. El
valor net comptable de l'immoble a 21 de more; de 20 13 era de 1.196.828,65
euros (cost: 1.250.726,45 euros; amortització acumulada: 53.897,80 euros). El valor
residual és del 5% i el període de concessió de 50 anys.

Amb posterioritat a la posada en funcionament s'han fet millares als edificis
adscrits i s'ha adquirí! mobiliari, maquinaria i insta! ~acions.
El valor net comptable d'aquests immobles, sense considerar les millares
realitzades, té la seva contrapartida a l'apartat de "Patrimoni en cessió" que
s'inclou sota l'epígraf de subvencions, donacions i llegats rebu ts del Patrimoni Net
(nota 15).
e)

A 31 de desembre de 20 16 i 2015 existeix immobilitzat totalmen t amortitzat en ús
(sense donar de baixa) amb un valor comptable segons detall:
Exercici 2016 Exercici 2015
Maquinaria

98.083,06

16.848,89

Utillatge

25.047,93

25.047,93

Mobiliari

198.897,20

196.149,54

Equips informotics

d)

113.356,09

104.043,47

435.384,28

342.089,83

Subvencions, donacions i llegats
Es detallen en 1'aparta! 15 de lo memoria.

e)

La cobertura de la pólissa d'asseguranc;a per cobrir els risc os als que estan
subjectes els elements d'immobilitzat material es considera suficien t .

1
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6.

lnversions immobiliaries
Els moviments registrats durant 1' exercici 2016 en aquest
següents:

epígraf ha n estat els

Exercici 20 16
Cost

traspas partí des

Salda lnlcl·al

En tro des

Sortldes

Sal do Final

Terrenys__bense construcció)

13.715.402.56 E
21.343.131.61 E
341.912.23 E
17.080. 873 68 E
52.481.320,08 (

Terrenl"
Construccions
lmmobles cessió M:>rit z
lmmobles en concessió
Total
Amortització acumulada

Terrenl" (sense conslrvcdó)
Terrenl"
Constrvccion.s
lmmobles obscrils (Morilz)
knmobles en concessió
Total

1

Valor Nel
Terrenys {sense construcdó)
Terrenys
Conslrucdons
lmmoblesobscrils (Morilz)
lmmobles en concessió
Total

Soldo Anal

228.242.77 E
478.648.7 4 E
J3 423 95€
7«1.315,46 (
trospos portldes

421.083,26 E
6.838.24 E
341.26294 E
769.184,44 €

2.389. 495,75 E
136.185.61 E
1.683.066. 91 E
4.208. 748,27 (
ho spas parfldes

Saldo Fin al

Entrodes

13.715. 402.56 E
18.953.635.86 E
205.726.62 E
15.397.806.77 E
48.272.571,81 (

Saldo Final

SorHdes

76.067.74 E
4.184.40 €
80.252.14 (

-421.083.26 E
·6.838.24 €
-341.262.94 E
-769.184,44 €

2.734.511.27 E
143.023.85 E
2.020.145 45 E
4.897.680,57 (
Sal da Final

SorHdes

Entro des

13.487. 159.79 E
20.864.482.87 E
341.912.23€
17.047.-.9.73 E
51.741.004,62 (

228.242,77 E
402.581.CXH
29.239,55 E
660.063.32 (

13.487.159,79 E
18.129.971.60E
198.888.38 E
15.027.304.28 E
46.843.324,05 (

Correcclons val oraHves per pE!rdues de

valor

traspo s portldes

Saldo Fina l

1.99 1.849.62 E
1.853.874,29 €
1845. n3,91 €

Terrenys
Conslruccions
TOlo

INET INVERSIONS IMMOBIUARIES

44.426.847,90

En tra des

10.515.32€
23.603. 16€
34.118,48 (

(1

'HI

-803.302.

Sortides
86.400.94 E
157.715. 16 E
244.116,10 (

415.,47,22

(1

Saldo Final

1.915.964,00E
1.719.762.29 E
3.635.n6.2' €
43.207.SY7.76

(1

Els resultats per alienacions a 1'exercici 20 16 han estat negatius per un import de
63.662,69 euros, jo que corresponen a exercicis de opció de compra que s'han
exercit al 2016, i els ingressos per arrendaments obtinguts en exercicis precedents han
minorat el resultat de les operacions de venda.
La Societat té contractada una polissa d'asseguranc;a per cobrir els riscos als que
es tan subjectes els elements de les inversions immobiliaries. La cobertura d ' aquest
p olissa es considera suficient (continent, contingut i responsabilitat) .
Al 31 de desembre de 20 16. el detoll és:

~

,.,_..

..,

,.,.,y

1 Hobitotges Limo Eleclnca
2. local Avda 8atx Uobrega t
3 Local Suris
e Hobitatges-Sum
.5-. Aporcanlcnt Gefdera
~ Algcnllna 21
ent Ve.-doguer
8. Aporcomenl morilz

10.859,32(
:!92.572.18 (
6.904,32
146.4SI,8J E:

2.50.420,50 E
3.035.0..9,42
1.136.695,06

1083.16(
629.751.21 (
33.92.1,29
719.722.31 (
824.S0.,7H
2.342.318,21 E.
2.434.448,33

perdues valor

12. ttobitolges Unio BCclrico I..J
13. llobilolges Unio BOChico 23--25
lA. Hobilolges S<l'vodor fJiende 57~9
1.5. HobHotges Ctro dEsplugues 75-77
16. local Pouotge Plosmioo
17. loco\ Ctro d'E1f)lugues 75-77
18. Aporcomenf ceuió Mofitz
19. Aporcoment concenió lgno~ Iglesias
20. Aporcon)enl concenió Avet
21. ¡\pOrcomenl concenió linio Elechico
Aporcon)eflf concenió Sol
23. A(.lorcornenl concessió Fonlsonlo
24. Aporcomenl conce11ió onlic d el
25. ApOicomeol Pral de lo R1bo
26. Aporcoment Almogavers

23-970.94
93-488.79 (
25.670.26 (
3-911.883.00 (
102.1 10.25(
vn.861 .33 f
66.860,38 t
1.297.692,84 {
208.668.60 f

n.

Mercl
13..487.1~9.79 (

3.105.10-4,00{

9.013,61 E

16.228,87 E
829.188.25 (
33.912.31 (
716.926.04 E
908.623, 72 (
1.81 u:79,75 E
3.230.320,60 (
2.871.29 f
1.138.185,61 E
276.396,82 E
127.911, 12(
6.H2606,5l f
399.522.05 f
8.37<J.083.45 f
34.S.S06.02E
1.9•5.293.63 t
1.041.325.43t:
198.888.38 t:
001 ,38 E
5.511.64 t:
I..SI1.3A8.<t9 t:
1.90<.<><2.65(
3.159. 138.97E
335.723.63 {
3 .653.583,A6 f
4.791.877.69 t

l -49.248,07 E
J66.311.53 E
460.783.88 {
340.822, 79 E

2093.71 E
128.18<4.10€

'209.84?.2.5 f
116.62.5,74

38.253.841,83

valor net

6.917.:~H

1.242.398.77 f

3-388.045,20 f
331.686.02 E
6.235306.33 f
303.762.62 f.
688.977.16 (
948.0Xt.90 f
3 41.912.23 E
1.321.10 E
9.475,09 E
1.78?..8.53.84 f
2.24 -1.600, 1 ! f.
3.72A.I96.51 f.
395.772.62 E
4.066.797,8<~ E
.5.218.197,2-t f

amort. ac:um.

193.1.35.1 ~ €

•.96S.CXH:

9. Hobil:r 4pl. Con COfts 44--dS
10. Apo1
Sotvodot Allende 51-.59
11. Apolcm. Clro Esplugues 75-77

Total

c01rec..

edlftd

SJJ.6Z2.29 f

3.635.726,29 t

26.941.22 E
14.384.88 E
326.700,20 E
3-4.274.22 (
634.094.2l (
24.816.98 f
41.376.37 (
115.374.07 {
l 43.023.85(
519,7H
3.963, 45 f
270.505.35 f
3 40 .56.5,46 €
56..5.057,5-t t:
60.048,9H
4 13.21 4.38 (
426.319.55 f.
4.897.680.57 t

43...207.5'17.76

1

La informació més rellevant respecte d aquests partides és:
l. Dos habitatges en propietat a 1 avinguda Línia Eléctrica 9 i 13; un es trebo llogat .
S ob té una renda pellloguer.
1

1

2. Local comercial Avda. Baix Llobregat. Local de 1.700 m2 que en aquest moments
es troba arrendat parcialment a l SOC. S obté una renda p ellloguer.
1

3. Local a la promoció de Can Suris de 60m2. Es trebo buit.
4. Habita tges a la Promoció Suris (en total 14 habitatges a un edifici d lhabitatges)

que estan orrendats. Els habitatges de Suris. inclouen p la<;:a d'aparcament. Aquests
immobles es trab en hipotecats (nota d'endeutament) i vincula ts a dues subvencions
de la Generalita t de Catalunya per a habitatges en lloguer. una de capital i altre
vinc ulada al préstec (nota de subvencions). S obté una renda pel lloguer. Al
desembre, d e les p laces d aparc arnent es traba una arrendada.
1

1

6. República Argentina 21. Correspon al Cine Pisa i locals adjacents.
moment es traba llogat un local o la societat Caprabo. Aquest immobl
hipotecat (nota d 1 en deutament) . S1 obté una renda pellloguer del local.

7. Aparc ament subterrani Verdaguer (propietat) ; s' han posat a 1arrendament les
p laces q ue no es traben venudes. a 31 de desembre de 20 16 hi ha 29 places
arrendades de 175 places. S1obté una renda p el lloguer. S1 ha revertit al 2016 la
to talitat de la dota ció per deterioroment del 20 15, 99.325 euros.
1

1

8. Aparcament Moritz; corresp on a un aparcament de Moritz. propietat de
Procornella. S'obté una renda pel lloguer.
9. Habitatges a Can Corts 44-·48 (5 habitatges a la 5o planta d lun edific i
d'habitatges). Aquest immoble es trebo hipotecat (nota d endeutament). Els
habitatges es traben arrendats per cinc anys am b condició d e venda . S1 obté una
renda pellloguer.
1

10. Aparcament Salvador Allende 57-59. Es traben en lloguer part d e les places
d 1 aparcaments no venudes de la promoció d 1 habitatges. A 31 de desembre de 2016
es troben llogades 53 places d e les 101 p laces. S obté una renda pellloguer.
1

1

11. Aparcament Ctra d Esplugues 75-77. Es trab en en lloguer part de les places
d ' aparcaments no venudes a la promoció d 'habitatges de 151 habitatges. En
concret. juntament amb el local 1 de l edifici, 14 p laces es troben llogades a
CETAQUA pera la instaHació del centre tecnologic de l aigua. S obté una renda pel
lloguer.
1

1

1

12. Habitatges a Línia Eléctrica 1-3. Estan llogats 30 habitatges. Els immobles es
traben hipotecats (nota d'endeuto ment) . S obté una renda pel lloguer. A llexercici
2016 es traba registrada una c orrec:ció valoro tiva per de terioroment per un import de
530.622 euros. Aquest immoble te nia un deteriorament comptabilitzat al 2015 de
594.450 euros.
1
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13. Habitatges a Línia Eléctrica 23-25 (incloent places d'aparcament). Hi ha 3 que es
traben llogats amb condició de venda, i resten a existéncies (per vendre) 1
habitatge. Els immobles es trabe n hipotecats (nota d'endeutament). S'obté una
renda pellloguer.
14. Habitatges a Sa lvador Allende .57-59. Es traben llogats 53 habitatges. Els immobles
es traben hipotecats (no ta d'endeutament). S'obté una renda pellloguer.
15. Habitatges a Ctra d'Esplugues 75-77. Hi ha 4 habitatges que es traben llogats. Els
immobles es traben hipotecats (nota d'endeutament). S'obté una renda pellloguer.
16. Local d'oficines de la primera planta de l'edifici situat al correr Joan Fernández 1
Passatge Plasmica. Després d'uno primera fase de rehabilitació s' ha obert una
ampliació del centre d'empreses, "Viver d'Empreses" pera joves emprenedors.
17. Local a ctra d'Esplugues 75-77. Esta llogat el local 1 de l'edifici a la societat
CETAQUA pera la insta! ~oció del cen tre tecnologic de l'aigua. S'obté una renda pel
lloguer.

\

18. Aparcament en cessió Moritz. )\data de 26 de maig 1993 el Pie de I' Ajuntament
en sessió ordinaria va acordar adscriure directament a favor de la Societat 62 places
de l'aparcament soterrani constru'it en el subsol en execució del projecte d'obres
denomina! Centre Social Moritz, per tal que !'empresa pugui explotar le s e smentades
p laces d'aparcament. A 31 de clesembre de 2016 es traben llogades 45 places.
S'obté una renda p ellloguer.
19, 20, 21, 22, 23, 25 i 26. Aparcaments en concessió que es traben en arrendament.
S' obté una renda pellloguer. A 3 1 de desembre de 20 16 les dades més rellevants son
les següents:
•
•
•
•
•

Aparcament Línia Eléctrica: Entrada en funcionament al 2011. Actualment, 103
llogades de 199 (inclou trasters)
Aparcament Sol: Entrada en funcionament al 20 11 . Actualment, 148 places
llogades de 156.
Aparcament Fontsanta: Entrado en funcionament al 20 11. Actualment, 98 p laces
llogades de 230.
Aparcament Pral de la Ribo. Entra da en funcionament a fina ls del 2011 .
Actualment 207 places llogade s de 237 (inclou tras ters).
Aparcament Almogavers. Entrada en funcionament a finals del 2012. Act ualment
es traben 151 p laces llogades de 185 .
. ssos deriva ts d'arrendaments d'inversions immobiliaries es detallen a la nota 8.

En aquest epígraf s'inclouen actius no generadors de fluxos d ' efectiu i que es
corresponen amb els aparcaments amb concessió administrativa per 1' Ajuntament de
Cornella a la empresa municipal per a la seva gestió económica del corresponent
servei públic. De l'analisi efectual del cost de reposició depreciat d ' aquests actius, no
s'han posat de manifest indicis de deterioram ent de valor. El seu detall és el següent:
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Acllus no generadors de fl uxos d'efec tl u (Ordre EHA733/ 20 10 de 25 de mar~)
corree.

Cost
Aporcoment cessió Moritz

Saldo Inicial
341.912, 23 {

Aporcament concessió lgnosi Iglesias
Aporcoment concessió Avet
Aporcament concessió Linio Electrice

Aporcomenl concessió Sol
Aparcoment concessió Fontsanta
Aporcoment concessió anfic del tv\ercot

Aporcomenl Pral de lo Ribo
Aporcomenl Almogovers
¡rotal

Entrad es

1.321,10 {
9.475.09 {
l. 782.853.84 {
2. 260.305,59 •
3. 724.196.51 €

Sor lides

p erdue s va lor

1.321.10(
9.475.09 {
1.782.853.84 €
2.244.608,1 1 •
3.724.1 96.51 .

15.697.48.

395.772.62 €
4.084.524.31 {
5.218.197,24€
17.81assa.53 €

Saldo Final
34 1.912.23.

17.726,47 €

395.772.62 €
4.066.797.84.
5.218. 197,24.

33.423.95 ~

17.785. ~(
corr ee.

Amortltzacló acumulada

Aporcoment cessió

~ritz

Sald o Inicial
136.185.61 E

26.42 €
189,50 €
35.657.08 €
45.206. 11 €
74.483.93 {

52.133.54 {
333.681.10 t:
:321.955.61 {
1..§71.~.(56 (

7.915.45 €
81.335,96 €
104.363.94 {
35&.016,63 (

Aparcament concessió Avet
Aporcoment concessló linio Electrico

Aporcomenl concessió Sol
Aporcamenl concessió Fonlsonlo
Aparcomenl cancessió antic del

~ca l

Sorlldes

perd ues valor

6.838.24 €

493,30 {
3.773.95.
234.848.27 {
297.741.07 €
490.573.61 {

Aporcomenl concessió lgnosi Iglesias

Aporcomenl Pral de lo Ribo
Aporcomenl Almogovers
Toral

Entrades

Sald o Fina l
143.023,85 t:
519,72 {
3.963.45.
270.505.35 {
340.565,46 t:

2.381.72 E

565.057.54.
60.048,99.
413.214,38 {
426.319,55 €
2.223.218,2n

1.802. 68 {
4. 184.40 (

15.56 1.916,29

!saldo Nel

(1

Al 31 de desembre de 2015, el detall deis immobles és el següent:
Exercici 20 15
e os

neo

~a\do

Terrenys (sense construcc lo)
errenys

raspas pa r1des

t nlrades

27.867.16

13.743.269.72
21 . 433.652.85
34 . 12.23
17 .111.502.26€
52.630.337,0& E

I\..OOS ruccions

lmmobles cessio (Monlz)
lmmobles en concessió

o a
Amortirzaclo acumu oda
errenys sense cons ruCCfOJ

~a\do

9032UH
30.628 58
149.016.98

no

raspas partldes

tnlrades

LTenenys
.991.051 .07 (

ConsfrüCCíons

lmmoblesabsc rits (Monlz)

~mobles en concess1C

SoldO na

carNe
Terrenys (sense co~truccio}

.

tmmobles abscñts (Mont2
lmmobles en concessio

oa
f.,.:Orrecc ons v a oranves per peraues ae
valor

Tenenys
I\..Onstruccions
0 101

INEI INVERSIONS lMMOBILIARIES

-·

1.333.448 28 ¡
3..451.9&9,93 4

00

~~~ccions

ITr.mr.sal

405.988. 2
1.876.79 --"6.8'3824
· 1.876.79
352.772.59 E
765.598,95

raspas partldes

Enlrades

.

1:r:m:w1.m - ·

-400.988.12

19.4 42.60 l. 78
~14.441.65

15.778.053.98-¡
49..178.367,13 4

-:r:ID6.79 E

-6.~.~4

1.876.79 E

-352.772.59
·765.598,95

Soldo Final
!raspas portldes
2 .532.020. 25
1.7or.206.on
4 .233.226,30 4
44.945. 140,83

Toiffife s

'J

Entrodes

>Oi!!Cfes
'-34~ . 4·n

1.277.17(
8.820,61
>Oi!!Cfes
21.86 .16
-82.977,!fO~é

Taf<forrnar
13. 15.402.56 E
E
34 1~9T2~2'.H
1 '.UW.!S/J.ó!l '
52.481.320,08 E

~~1.343. 131.61

--soraotrnar

2.389.495,75 4
136.185.61
1.683.066.9\ €
4.208.748.27 4
- scTaotrnar
IJ. 15.402.56 4
-w.953.~6E
~,.726.62

29.351.4\
1<40.196.37
Sorlfdes

15.397.806.77 4
4a272.571.81 4

Soldo Final

~T7(l;OJ

~

152:668:24
152.668.24

5<40. 170.63

4.1'>' E
3.845.723.91 4

·918.26/,19 t:t

-3YY.Y/4)6tJ

R426.84/,YU tj

i.H:>J.!S,

- eoi!'R.

l. Hobitolges linio Electrico
2. Local Avda . Baix llobregat

3. local Suris
4. Habitotges Suris

5. Aporcoment Gerdero
6. RepubEca Argent ino 21
7. Aporcament Verdoguer
B. Aparcament moritz
9. Hobilo tges 5pl. Can Corts 44-48
10 . Aparcm . Salvador Allende 57-59
11. Aparcm. C lro Esplugues 75-77
12. Hobifotges linio Eléctrica l-3
13. Hobita1ges línio Eléctrico 23-25

14. Habitatges Salvador Allende 57-59
15. Habilalges Clro d'Esplugues 75-77
16. local Possotge Plosrnico

17. loco l Ct ra d'Esplugues 75-77

teneny

edificl

1(1859.32.
392.572.18 €
ó.904.32€
141>.451.80 €
250.420.50 €
3.03!o.049.42 €
1.131>.695.06 €

14.383.16 (
629.751.21 €
33.925.29 €
719.722,31 €
824.504.75.
2.342.318.21 €
2.434.448.33.
4.965.00 (
1.531.367.89 €
209.849,25 €
11 6.625,74 €
3 .577.724.82 €
331.686.02€
6 .235.3 16.33 {
303.762.62 €
688.977,16 €
948.030.90 €
341.912.23 (
1.321 , 10 €
9.475.09 (
1.782.853.84 €
2.260.305,59 €
3.724.196.51 €
395.772.62 €
4.084.524,31 €
5.218.197.24 €

21'.546.33 €
9~1. 488.79

€

2S.670.26 €
4. 134..551.18 t
102.110.25 €
2.777.861 .33€
66·.860.38 €
1.297'.692.84 €
208•.668,60 €

18. A porcamenl c e ssió Morilz
19. Apa rca m e nt c once ssiólgnosi Jgleslas
20. Aparcament concessió Avet
2 1. Aporcament concessió línio Electrice
22. Aporcomenl concessió Sol
23. Aporcamenl conc e ssió Fon lson to
24. Aporcamenf co ncessió ontic del Mercal
25. Aporcoment Pral de lo Ribo
26. Aporcoment Almogovers
Total

13.715.402,56 €

38.765.917.52 €

perdues valo

3.151.949.00 €
99.324.57 (

594.450.34 €

3.645.723,91 €

amort.oc um.

valor n ~t

8.725.95 €
180.540. 12 €
6.238.79 €
134.853,62 €
149.811.43€
413.937.52€
292.133.82 €
1.994.41 €
165.975.12 €
22.744,23 (
12.052,37 €
268.57 4,42 €
27.640.52 €
509.387.88 €
18.741.73 €
27.596.83 €
96.413,45 €
136. 185.61 €
493.30 €
3.773,95 €
234.848,27 €
297.741.07 €
490 .573.61 €
52.133,54€
333.681.10 €
321.955,61 €

16.516.53 (
841.783.27 €
34.590.82€
731.320,49 €
925.113.82€
1.811.481. 11 €
3.179.685.00 €
2.970.59 €
1.394.939.10 (
280.593,81 €
130.243,63 (
6.849 251.24 €
406.155.75€
8 .503.789.78 €
351.881.27 €
1.959.073.17 €
1.060.286.05 €
205.726.62 €
827.80 €
5.701, 14€
1.548.005.57 €
1.962.564.52 €
3.233.622.90 (
343.639.08 €
3.750.843.21 €
4.896.24 1.63 €

4.208.748,27 €

44.426.647.90 €

Els resultats per alienacions a l'exercici 20 15 van ser positius per un import de 36.009,47
euros.

e
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7.

lmmobilitzat intangible
Els moviments registrats durant els exercicis 2016 i 2015 en aquest epígraf han estat el
següents:
Exercici 2016
Cost
Propielol Industrial
Aplicocions informO tiques
Total

Saldo Ini cial
16.758. 13 E
199.833. 14E
2t6.591,27 (

Entro des

Amortihoclo acumulada
Propielol lnduslriol

Saldo 1nielo!
14.760.75€
170. .4()6.72{

Entrades

Aplicacions informófiques

185.167,4 :

00

JNET IMMOBIUTAT INTANGIBLE

31.423,80€J

Sortldes

6. 763. 40 €
6. 763,<10 (

Soldo Anal
16. 758. 13 €
206.596.54 €

22J.354,6H
SorHdes

615,46€
20. 161.78 E

Soldo Anal
15.376.21 E
190.568.50 E
- 2115~11

2Qm.2H
-14.013,84 €J

Exercici 2015
Cost
Propielollnduslriol

Soldo Inicial
16.758.13€
187.435.64 €

Aplicodons informótiques

:~. n3. 7H

o to!
Amor titzocio acumul a do
Propielo l Industrial
Aplicodons informótiques

Soldo lrnlclal
13.329.28 E
145.685.34 €
·1s~.o1 U2€

Total
JNET IMMOBIUTAT INTANGIBLE

45. 179.1HJ

Entrad es

Sortides

Soldo Anal
16.758. 13 ~
199.833.14 1
216.591,27 E

Sortldes

Soldo Anal
14.760,75 ~

12.397.50 €
12397,50€
Enlrodes

1.431.47€
24.721.38 €
26.152,85 (

170.406.72 '
-1as:-m;-4H

31.423,80 €1

· 13.755,35 EJ

Actius intangibles totalment amortitzats
A 31 de desembre de 2016 i 2015 existeix immobilitzat totalment amortitzat en ús
(sense donar de baixa) amb un valor comptable segons detall:
Exerc ici

Exercici

20 15
2016
-~~~.f.?iet_at industrial ______________ _ .!l:_Q66,1 } _____l}..:_Q~~-:l}_
164.905,64
119.045.71
Aplicacions informótiques
177.971.77
132.1 11.84

8.

Arrendaments operatius
D' acord amb la nota 6, al 3 1 de desembre de 2016, la Societat té immobles per a
arrendar per un valor total de cost de 5 1.7 41.005 euros {52.481.320 euros al 31 de
desembre del 20 15). Les da des més significatives referents als ingressos per
arrendament operatius són les segOents
2015

Reconeguts al resulta! de l'exercici

1.904.271 €

Pagamen ts compromesos a un any
Entre dos i cinc anys (anual)

1.847.200 €
1.847.200 €

A mes de cinc anys (anual)

1.220.000 €

2016

1.923.184 €
1.847.200 €
1.847.000 €
1.220.000 €

Els ingressos per arrendaments en 2016 deis béns que configuren l'epígraf
ascendeixen a 1.923.184 euros, i a l 20 15 pugen a 1.904.271 euros. mentre que les
despeses directes {no inclou amortització i despeses financeres) de les inversions
immobilió ries per l'any 2016 han est at de 495.026 euros i a l 20 15 de 500.980 euros.

\

9.

lnstruments financers
A) Rellevancia deis lnstrume nts financers.
lnforma ció relacionad a amb el balan c;
a.l) Actius financers

CLASSES
lnstrurrents financers a llarg terrrini
Crédits
Derivats
lnstrurrents de palrirmni

2015

Allres

Valors representatius de deute

2016

2015

2016

Actius a valor raonable
ant> canvis en perdues i
guanys
C/)
w lnversions mantingudes
ct: fins al vencirrent
(!) A-és tecs i partides a
w cobrar
1Actius disponibles per a
<
(J
la venda

o

2015

2016

495.825,1 1 €

705.480,84 €

495.825,11 €

705A80,84€

Derivats de cobertura

Total

CLASSES
lnstrurrents f inancers a curt ternini
Créd~s

Derivats
lnstrurrents de patrirroni

2015

2016

Actius a valor raonable
ant> canvis e n pérdues i
guanys
C/)
w lnversions mantingudes
ct: fins al vencirrent
(!) A-éstecs i partides a
w cobrar
1Actius disponibles pera
(J
la venda

o

A~res

Valors representatius de deute

2015

2016

2015

2016

1.347.911,30 €

728.722,71 €

1.347.911 ,30 €

728.722,71 €

<

Derivats de cobertura
Total

CLASSES

Total

2015
Actius a valor raonable
ant> canvis en perdues i
¡¡uanvs
C/)
w lnversions mantingudes
ct: fins al vencirrent
(!) A-éstecs i partides a
w cobrar
1Actius disponibles per a
<
(J
la venda

o

2016

1.843.736,41 €

1.434.203,55 €

1.843.736,41 €

1.43-4.203,55 €

Derivats de cobertura

Total

Els instruments financers a llarg terrnini presenten la següent composició:

a llarg lermi ni
lnversions financeres
Préstec i parlides a cobrar
l. Oeutor client "Fundo ció etc. persones"residencio Teresa Ourán2. Oeutor clients compro-vendo hobilolgE!S
3. lmposicions o llorg termini
4. Oiposits i fionces
TOTAL

Saldo Inicial

Enlrades

Sorlides

Saldo Final

283.06 1,87 €
120.628,97 €
0,00 €
92.134,27 €

346.400,00 €
13.276,19 €

19.329.62 €

273.000.00 ~
0,00 ~
346.400.00 ~
86.080.84 ~

495.825, 11 €

359.676,19 €

150.020.46 €

705.480,84 €

10.061,87€
120.628,97 €

l. El conveni d'apla<;:ament de l'import penden! per la venda d'equipament i
mobiliari per a l'edifici de la tercera edat, signat amb l'entita t "Residencia
Teresa Durón-Fundació per a 1' Atenció a Persones Dependents", establia un
apla<;:ament a tres anys de l'import penden! amb venciments anuals i
interessos al ti pus legal vigent. Al 2015 i 20 16 no s' han realitzat els cobraments
previstos. per la qual cosa es signa un nou calendari de pagaments, amb una
previsió de pagament pero 2017 de 80.741.34 euros i la res ta. 273.000 euros.
més els interessos devengats en terminis anuals, fins el 2023.
2. Deutors clients compra venda habita tges recull els imports derivats de
contractes privats de compro -venda amb pagament ajornat en relació a
habitatges per fa cilitar l'accés diferit a la propietat.
3. lmposicions o llarg termini
Correspon
vincula! a
venda de
financers-

ol diposit pignorat constitu'lt a Banc Sabadell per 346.400 euros
l' aval per l'import cobrat a compte del contracte de compra
la finca HOC de Plana del Galet. (veure apartats de Passius
Avan<;:aments de c lients i avals- i d ' Existencies.).

4. Correspon a fiances constitu'ides a llarg termini a la Generalita t de Catalunya
com a diposits de les finan ces de lloguers rebud es.
Els instruments financers a curt termini presenten la següent composició:
a c urt ter mini
lnversi ons ti nanceres
Préstec i partid es o cobrar
1. Deutors oc/ termini immobilitzot
2. lmposicions a curt termini
3. Diposits i fiances
TOTAL

-.

Sal do Inicial

60.376.32 €
354 .400,00 €
199. 16 €
414.975,48 €

Sorlides

Entrodes

20.365.02 €
346.400.00 €
346.400,00 €

20.365,02 €

..

Saldo Final

1

80.741.34€
8.000,00 €
199. 16 €
88.940,50 €

,.

Al 3 1 de desembre de 20 15, Deutors a curt term1n1 1nclou 11mport a c urt term1n1 del
deute de "Residencia Teresa Durán" , 80.741,34 euros.
venciments de les inversions financeres detallades previstos per als propers 5 anys a
sembre d e 20 16 són:
20 17.
20 18.
2019.
2020.
2021.

Resta
Total

88.940,50 e uros
396 .400,00 euros
50.000,00 euros
50.000,00 euros
50 .000,00 euros
159.080.84 euros
79 4.421 ,34 euros

Y

Els venciments a 31 de desembre d e 20 15:
2016 .
2017.
20 18.
2019.
2020 .
Resta
Total

414.97 5.48 e uros
185.628,97 euros
65.000,00 euros
77.000,00 eu ros
76.06 1,87 euros
92.134,27 euros
910.800,59 euros

2015

Deutors
l. C lienls
2. C lienls. empreses del grup
3. Deulors
4. Avonc;:omenl o p roveidors

830. 165.84 €
90.863.20 €
1.601.82 €
10.304.96 €
932.935,82 €

TOTAL

2016
426.298.43 €
189.054. 15 €
728.43 €
23.701.20 €
639.782.21 €

Els moviments de l' exercici deis comptes correctors representatius de les perdues
deteriorament originades pel risc de credit, es detallen a continuació:

,.
Saldo inicial
Dotacions
Reversions
Aplicacions

TOTAL

,..

er

2016

2015

96.286,72
17.515,22
-14.570,60

246.088.37
27.018.69
-27.166,77
-149.653,57

-67.305,43

96.286,72

31 .925,91

El reconeixement de les correccions valorative s per deteriorament s'ha inclos a
l'epígraf de "Perdues, deteriorament i variació de provisions per operacions
com ercials" del compte de perdues i guanys, presentant el següent d etall:

,.
Perdues de credits incobrables
Perdues per d eteriorament de
credits per operacions comercials
Reversió del deteriorament de
credits per operacions comercials
Altres provisions

TOTAL

2015

2016

4.404,40

50.295,29

27.018,69

17.515,22

-27.166,77
-7.966,48

-14.570,60
186.822,91

-3.710,16

240.062,82

·,

a.2) Passius financers:
CLASSES
hstrurrents f inancers a llar g terrrini

2015

en
w

a:
o

e>
w

1-

<
(.)

Derivats

Obfi gacions i a ~res valor
negociables

Deutes arrb entitats de crédit

2015

2016

201 6

A !tres

2015

2016

58.316.567,16 €

56.146.952,22 €

1.619.450,58 €

5. 551.900,48 €

58.316.567,16 €

56.146.952,22 €

1.619.450,58 €

5.551.900,48 €

Débits i partides a pagar
Passius a valor raonable
arrb canvis en pérdues i
guanys
Altres
Total

CLASSES
lnstrurrents financers a curt ter rrini

Deutes arrb entitats de créd~

2015

en
w

a:o

e>
w

1-

<

(.)

2016

Derivats

Obigacions i a ~es valor
negociables

2015

2016

A !tr es

2015

2016

2.866.452,71 €

681 .723,24 €

19.985.417,53 € 15.459.793,70 €

2.866.452,71 €

681.723,24 €

19.985.417,53 € 15.459.793,70 €

Débits i partides a pagar
Passius a valor raonable
arrtl canvis en pérdues i
guanys
A !tres
Total

CLASSES

Total

2015

en
w

a:
o

e>
w

Débits i partides a pagar
Passius a valor raonable
arrb canvis en pérdues i
guanys

82.787.887,98 €

2016
77.840.369,64 €

y

1- A !tres

<

(.)

Total

82.787.887,98 €

77.840.369,64 €

Deutes amb entitats de credit
(1)

__/,

El Consell d'Administració de PROCORNELLA del dio 31 de mar<; de 2016 va
acordar aprovar la novació deis següents préstecs que la Societat tenia
subscrits amb CAIXABANK :
Préstec
éstec
Préstec
Préstec

Hipotecari número 9620-308-722441-92
Hipotecari número 9620-310-744870-69
Hip otecari número 9620-311 -301360-1 3
personal número 9620-312-84 1856-05

Al 2016 PROCOR NELLA i C AIXABANK han convingut la novació modificativa de
las condicions deis p réstecs per a la adequació a la Llei Reguladora de las
hisendes locals. i a les Resolucions emeses per la Secretaria General del Tresor i
Política Financera pera Administracions Públiques.
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Que les característiques deis préstecs refinan<;ats són les següents:

sltuocló a c tual

data
n°controde
96203128 4185lKl5
9625(}30-722441-92
962(}31 130136013
9600-310-744870-69

confrocf·c

ovoi Ajlm
Terrenys Siernens 1 Millas
LEI-3 Hll
5A57-59 HLL

26/07/2013
26/07/2013
16/11/2010
31/12/20)9

mletessos
imporl
23.229.972 E euribor+3.5
19.571.806€ euribor+3.5
4.175.192 € irph
6.633.973 € ~ph
53.610.943 (

Ir us"

ocluol

C<UCfiCia

3.500% '2016
3.500% '2(1 6
3.900% orrorl
3.900% arrorl

ruu vencimenl

verlCillenl

4.877.452€
3.995.200 €
2.180.067€
3.271.970 €
14.324.689(

2026
2026

2038
2038

sltuo cló novocló

dal·a
contracle

n° contrae te
96203128416~5

9625(}30-722441-92
9620-31130136013
9600-310-744870-69

ovai Ajlm
Terrenys Siemens 1 Millós
LE1 -3Hll
5A57-59 Hll

26/07/2013
26/07/2013
16/11/2010
31 112/2())9

interessos
import

23.229.972 € euribor trim+ 1,396
19.571.806( euribor lrim+ 1,396
4.175. 192€ euribar trim+ l.748
6.633.973. euribar lrim+ 1.765

53.610.943 €

(2)

tipus~

corendo
1.396% '2018
1.396% '2018
1.748% '2018
1.765% '2018
previsl

tins vencimenl

2.403.220€
2.013.549 €
1.002.648 €
1.546.668€
6.966.085(

veodment
2026
2026

2038
2038

L' Ajuntament de Cornella d'acord amb l'establert a l' article 32 de la Llei
Organica 2/20 12, de estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera. pera les
corporacions locals ha aprovat dotació económic a destinada a l'amortització
anticipada de préstecs avalots per 1' Ajuntament de Cornella:
a)

A l'exercici 2014, mitjan<;ant Dec ret 6423/14 de 23 de desembre de 2014
una transferencia de 9.286.080,67 euros. L' acord establía l'amortització de
la totalitat del capital p e ndent amb el BBV A. 7.666.666,67 euros i 1.6 19.414
euros del capital pendent del préstec de 30.000.000 euros amb
Caixabank.

b)

A l'exercici 2015, mitjan<;::ant Dec ret 28 12/15 de 22 de juny de 2015 una
transferencia d e 5. 150.6 13,72 euros per a 1'amortització de part del capital
pendent del préstec de 30.000.000 euros amb Caixabank.

e ) A l'exercici 2016, mitjan<;ant Decret 2045/16 de 2 de maig de 2016 una
transferencia de 2.509.574 euros pera l'amortització de p art del capital
p endent del préstec de 30.000.000 euros amb Caixabank.
La informació més rellevant relativa a Deutes amb entitats de c rédit a llarg termini i a
curt termini es resumeix en els següents quadres:

1
saldo 201 6
Entllat llnancera

TJpolor¡l!

Catalunya Caixa

Hipotecari

Lo Coixa

Hipotecari

lmport

891.485.2

Llarg termlnl

Curt termlnl

37.102,89

530.669,58

24. 142.400.0(

19.571.806. 11

Total

Venclment

In ter es

DescrJpcJ6

567.772,47

2031

lnleres HP

0.00 19.571.806, 11

2026

Euribor+ 1.456 C tra.Esplugues 1 Manuel Mariné

Habitatges Promoció Suris

Garanties
lnverslons
lmmoblllarl es Exl stencles

866.174, 11

0.00

0,00 35.375.095.98

Altres

0.00

Tota l

866. 174, 11

0.00 35.375.095,98

Lo Coixa

Hipotecari

4.525.411.2(

2.392.7 46,04

452.063.30

2.844.809,34

2023

Euribor+0,30

Edifici República Argentina. 21

5 .377.367,63

0,00

0,00

5.377.367.63

Cat alunya Caixa

Hipo tecari

2.644 .416. 1

1.573.425. 25

66. 17 1, 63

1.639.596,88

2035

lnteres +0.45

Habitalges Destra le to 2

1.266.369.7 1

0.00

0,00

1.266.369.71

Catalunya Caixa

Hipotecari

97.872.0(

70.099,30

3.072.53

73.1 71.83

2036

Euribor+0.45

Habitatges Destraleto 3

0.00

0.00

62.805.60

62.805.60

Lo Coixa

Hipoleca ri

498.110. 19

405.993.42

18.288.05

424.28 1,47

2037

Euribor+ 1,25

Crta. Esplugues. 75-77

370.623.00

0.00

0,00

370.623.00

9 .013.377.66

0.00
200.303,91

0,00

9.013.377,66

433.796.27

0,00

634.100, 18

7.299.929.00

0.00

0,00

7.299.929,00

Lo Coixa

Hipotecari

7. 161.604,2

6.522.143, 99

0.00

6.522.143, 99

2038

Euribor+ 1,910 Salvador Allende. 57-59

Lo Coixa

Hipoteca ri

1.215.142.3(

489 .868. JO

21.048.33

510.916,43

2038

Euribor+ 1.25

La Coixa

Hi potecari

4.389 .895.8(

3.909 .116,36

0.00

3 .909.116.36

2038

Euribor+ 1.910 Linio Eléctrica. 1-3

La Coixo

Préstec

30.000.000,0(

20.68 1.084.07

0.00 20.681.084,07

2026

Euribor+ 1.456

83.976,51

lnteressos meritat s
TOTAL

-

75.566.337,16 _56.146.952,2

83.976.5t

Linio Eléctrica. 23-25

20 17

681.723,24 56.828.675,46

Tlpologla

Cato lunya Caixa

Hipolecori

La Caixa

Hipotecori

lmport

891.485.2.ó

llarg termlnl

Curt termlnl

35. 148,88

Venclment

lnteres

Descrlpcló

603.86 1,67

2031

lnteres HP

Habitotges Promoció Suris

802.505.47 19.571.806,11

2026

Euribor+3.50

Ctra .Esplugues

568.7 12,79

24.1 42.400.0C 18.7 69.300. 64

Total

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

24.627.637,38 35.575.399,89

--

saldo 2015
Entltat flnancera

0.00
0.00

1 Manuel Ma riné

Garanlies
tnverslo ns
lmmoblllarles Exlstencles

866. 174, 11

0,00

0.00 35.375.095,98

62.805,60 60.265.842,87

Altres

1

Total

866.174.11
0.00
0,00 35.375.095,98

Lo Coixa

Hipotecori

4.525.4 11,2C

2.823.447,28

450.667,13

3.274.114,41

2023

Euribor+0,30

Edifici República Argentino, 21

5.377.367.63

Calolunya Coixo

Hipotecori

2.644.4t6. 15

2. 143.206.74

84.696,07

2.227.902,8t

2035

lnteres +0,45

Hobito tges Destroleto 2

1.560. 914, 22

Cotolunya Caixo

Hipotecori

97.872.0C

73.296,26

2.847,85

76.144,11

2036

Euribor+0,45

Hobit otges Dest roleta 3

0.00

0,00

0.00

0,00

Lo Coixo

Hipotecori

498. 110,19

424.452.77

17.712.99

442.165.76

2037

Euribor+ 1,25

C rta. Esplugues. 75-77

370.623.00

0.00

0.00

370.623,00

Lo Coixo

Hipotecari

7.1 61.604,2é

6.440. 700,54

193.276,62

6.633.977,16

2038

Euribor+ t ,25

Salvador Allende. 57-59

9.013.377,66

Lo Coixo

Hipotecan

1.215. 142,3(

797.596.32

31.487.71

829.084,03

2038

Euribor+ t ,25

Linio Eléctrico, 23-25

Lo Coixo

Hipotecari

4.389 .895,8(

4.061.337,80

113.854,46

4.1 75. 192,26

2038

Euribor+ 1.25

Linio Eléctrico, t-3

Lo Coixo

Prést ec

971.890,05 23.186.406.07

2026

Euribor+3,00

162.365, 48

162.365,48

2016

2.866.452,71

61. 183.019,87

30.000.000.0( 22.214.5 16,02

lnteressos merilats
TOT AL

75.566.337,1! ~-3~567, 16

~

;!~

0,00

0,00

5.377.367,63

207.567.00

1.768.481.22

9.013.377,66

0.00

0.00

433.796, 27

200.303.91

0.00

634. 100. 18

7.7 12.276,00

0.00

0.00

7.7 12.276.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

25.334.528,89 35.575.399,89 207.567,Q() 61.
11 7.495,78
- - - -- - - -

Altres passius financers a llarg t•~rmini

Presenten el següent detall:
Llarg termini

2015

2016

Elso
AGBAR Ribera -Salines
Ajuntament de Cornella
Fiances rebudes

1.073.373,73 1.073.373,73
0,00 3.959.490,42
59.160,04
0,00
486.916,80 519.036,33

TOTAl

1.619.450,57 5.551 . 900,48

Elsa correspon al deute pendent de abonament per l' adquisició deis terrenys de
l'antiga "Cristalería Europeas".
A 1' exercici 2016 s' ha signat uno escriptura de aplac;:ament fins desembre de 2018
del capital pendent de pagament a AGBAR per l'adquisició deis terrenys de
Ribera-Salines, 3.995 .974 euros ele capital. Al 2016 s'han a bonat 848.9 15,78 euros
deis in teressos al ti pus legal generats pel deute des d el 201 1 fins d esembre de
2016. Al tanca ment del 20 15 aquest import estova classificat a curt termini.
El saldo amb 1' Ajunta ment de Cornella corresponia a l'aplac;:ament a terminis deis
ca nons de l'aparcament Alrnogavers i Prat de la Ribo i imposta s de bens
immobles d'anys anteriors, classificats ara a l compte creditor de 1' Ajuntament de
Cornella a curt termini.
El saldo de les Fiances rebudes correspon majoritariament a les rebudes deis
lloguers contractes de lloguer d'aparcaments i habitatges.

Venciments deis deutes

Els terminis de venciments per a ls cines anys següents deis deutes són :
Venciment passius financers, an 201 6

més de 5 anys

3.2:63.466,7 6
6.3166.637' 91
4.56 1.384,97
5.862. 750, 17
5.932.700,90
38.975.378,75

TOTAL

65.(162.31 9,46

2017
2018
20 19
2020
2021

Venciment

assius financers, an 2015

8.602.884,76
4.696.152,94
4. 784.71 1,89
4.937.654,34
5.096.007,54
40.42 1.491,03
68.S38. 902,50

- --.. . . .

_______>

1

Altres saldos amb venciment c1 curt termini

Els saldos a curt termini:
o curt termini
Deutes omb entitots de credil

2015

2016

l . Prést ec hipotecori Cotolunyo Coixo
2. Préstec hipotecori Coixobonk
3. lnteressos merit o ts i no obonots
4. Altres possius finoncers
Allres deutes comerciols i no comercial!;

122.692,80 €
2.581.394,43 €
162.365,48 €
5.736.432,05 €

106.347.05 €
491.399.68 €
83.976,51 €
2.681.743,52 €

5. Creditors comercials
6. Proveidors. empreses del grup
7. C reditors diversos

764.668,55 €
163.937,28 €
1.483.529,57 €

766.607,38 €
86.350,57 €
1.059.264.80 €

236.178, 14 €
11.600.671.94 €
22.851.870,24 €

76.190,61 €
10.789.636.85 €
16. 141.516,97 €

8. Remuneracions pendents de pogament
9. Avan<;oment clients
TOTAl

Deutes amb entitats de crédit corresponen a les partides amb venciment a curt
termini del deutes amb entitats financeres detallats en l'apartat anterior.
Altres passius financers, s'inclou el saldo de la justificac ió del fin an<;:ament del
conveni signat per la gestió d'habitatges de lloguer per persones amb risc
d'exclusió social de un import de 735 .000 euros rebut de 1' Ajuntament d e
Cornelló , i descomptades les despe ses pera la seva execució .
A 31 de desembre de 20 16 també inclou un import de 1.533.575,0 1 euros
corresponents a l increment de c arre gues urbanístiques d el Sector Bagaría Travessera - Sondar com a resultat de la resolució de la sentencia no 424/2007-A
del Juzgado Contencioso Administrativo n°4 de Barcelona que inc rementa les
in demnitzacions a p ercebre per tercers, més els interessos devengats d es d e 2007 .
Aquest deute ha quedat liquidot al p rimer trimes tre de 2017.
A 3 1 de desembre de 2015 inclo'la el deute amb venciment desembre de 2015 d e
la resta p end ent de pagamenlt a AGBAR p er l'adquisició deis terrenys d e RiberaSalines, 3.995.97 4 euros de capital i la resta 593.734 euros interessos meritats des
de l'any 2011 al tipus d 'interés legal. Posteriorment, al 20 16 s' ha apla<;:at el
pagament fins el 20 18, classificont l'import a llarg termini com jo es diu ol punt de
deutes a llarg termini.
Cre ditors comercials i c reditors diversos corresponen a proveYdors de
subministraments. prestació d e serveis i exec ució d 'obres. també s'inclouen
retencions de garanties d'obres (5% de l'execució material) pendents de
venciment, les quals poden ser abonades a canvi d'un aval bancari.
Prove'ldors, empreses d el grup es correspon amb d eutes amb parts vinculades
(veure nota 16).
Remuneracions pendents de pagament inclou la periodificació de les pagues
ordinóries meritades en l'exercici 20 16.
Avan<;:aments d e clients inclou:
a) pagament avan<;:at perla co mpra-venda d e la finca resultant del p rojecte de
reparcel ·lació de l' ómbit de República Arge ntina (Sector Pisa): 483 milers
d ' euros. La societat compradora ha notificat la seva negativa a executar la
compra. per la qual cosa, al 20 16, s' ha resolt el contracte amb la devoluc ió
de l'import avan<;:at .

b) pagament avanc;:at perla compra-venda de la finca HOC resul tant de nou
p lanejamen t previst: 346 milers d'euros. Correspon al pagament avanc;:at del
contracte de compravendo de p art de la finca HOC del sector Plana del
Galet a desenvolupar urbonísticament en els propers anys. (veure apartat
d'existén cies).
e) Pagament avanc;:at per lo compra-venda de la finca 125 resultan! del
projecte de reparcel·lac ió a l'ambit Ribera-Salines: 9.081 milers d'euros.
Correspon al pagament avonc;:at del contracte de compravenda de part de
la finca 125 del sector Ribero-Salines a desenvolupar urbanísticament. prevista
l'escriptura pera 2016. Els Consel ls d' Administrac ió d'ambdues parts, tal i com
a es formu la o l conveni, hon aprovat l'ampliació de termini fins 2018(veure
apartat d'existéncies).

d) Pagament avanc;:at perla compra-venda de les finques UE5 i UE6: 850 milers
d 'euros. Al 3 1 de desembre de 2015 conforme a l contracte signat a data 3 de
desembre de 20 15 amb Mei-ropolitan House. Al 2016 s'ha escripturat la venda
de la UE6 (350.000 euros de pagament avanc;:at) amb l' autorització del
1' Ajuntament de Corne lla pera la venda de la part de Patrimoni Municipal d e
Sol aprovada per Junta de Govern al 4 de more;: de 2016. L' escriptura de la
UE5 e sta prevista pera more;: d el 2017. L'import avanc;:at al 31 de desembre
de 20 16 és de 500.000 euros. (veure apartat d 'existéncies).
e) Ajun tament Cornella: 770 milers d ' euros. Liquidació d e la reurbanització
c arrers (396 milers d'euros) i altres (374 milers d'euros nota. 16 Operacions
amb parts vinc ulades). Aquestes operacions e
J;1t
e ncomanes
d'obres de I'Ajuntament de Cornella de Llobreg
l
{f .tllliilU~
f) Altres: 92 milers d'euros.

1

Altre informació
A vals

Es traben constitu"its els següents av
•

lmport: 346.400 euros, comis.sió 1% trimestral. Avala el pagament avanc;:at p
contracte de compravenda de la finca HOC de Plana d el Galet (veur
apartat anterior i Notes d' instruments financers i Existéncies).
•.

Risc Financer

Les activitats de la Societat estan exposades a diversos riscs financers: risc de
c rédit, risc de tipus d' interés i risc d e liquidita t .
La gestió del risc financer esta controlada per la Direcció de la Societa t.
a) Risc de crédit
1 risc de c rédit sorgeix d 'efectiu i equivalents a l'efectiu, així com a deis
deutors comercials i a ltres deutes, incloent comptes a cobrament pendents i
transaccions compromeses .

....---

__

-~
__;

En relació als deutors, la Societa t avalua la qualitat deis mateixos, considerant
la seva posició financera, !'experiencia passada i altres factors. Els límits
individuals s'estableixen en ·funció de criteris interns.
b) Risc de tipus d 'interes
Els risc de tipus d'interes sorgeix principalment deis comptes financers que la
Societat te establerta amb entitats financeres. El tipus d' interes aplicat a
aquest recurs és el de mercat (tipus d' interes variable en funció de l'euríbor).
e ) Risc de liquiditat
La Societat realitza una gestió amb pru dencia del risc de liquiditat, realitzant
un seguiment de las previsions de reserva de liquiditat de la Societat en funció
deis fluxos d'efectiu previstos.

lnformació relacionada amb el compte de perdues i guanys

A data 31/ 12/2016 els ingressos i despeses financeres calcula ts per aplica ció del
metode de d'interes efectiu són 59 .908,37 euros i 2.090.400,15 euros
respectivament. A data 31 /12/2015 van ser de 41.421 ,22 euros i 2.635.013,05 euros
respe c tivam ent .

lnformació sobre les aplac;ame~nts de pagament realitzats a prove'idors. Disposició
addicional tercera. "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de julio!,
modificada perla Llei 31 / 2014 ele 3 de desembre

Dies maxims de pagament 201 éi: 30 di es
Dies maxims de pagament 2015: 30 dies

Període mig de p ogoment o p rovei"dors
Ratio d'operacions pagades
Ratio d'operacions pendent pagament
Total paqaments reali tzats
Total pagaments pendents

2015

2016

dies
33

dies

16
-13

18
- 12

import (euros}
5.576.865 €
787.052 €

31

im port (euros)
7.556.668 €
776.639 €

52

1O.

Fons Pro pis
La composició de les partides que formen l'epígraf " Fans Propis" és el següent :

Concepte

Capital social
Prima d'emissió
Reserva legal
Reserva voluntaria
Resultat exercici
TOTAL

2015

9.466.391.47 €
1.780.207.71 €
167.3 19,29 €
41.417.418,33 €
65.861,59 €
52.897. 198,39 €

2016

9.466.39 1.47 €
1.780.207.71 €
173.905.45 €
41.476.693.76 €
-3. 196. 135.48 €
49.701.062,91 €

l . Capital Social
Al 31 de desembre d e 2015 i 2016, el Capital Social es traba fixat en la suma de
9.466.39 1.47 €, estant completament subscrit. desemborsat i dividit, i representat per
21.001 accions ordinaries. nominotives i d'una sola serie, de 450.7599081 € de valor
nominal cadascuna d 'elles. nurnerades correlativament de 1' 1 al 21.001. ambdós
inclusius.
L'accionista únic de la Societat és I'Ajuntamen t de Cornella del Llobregat.

2.

Reserva Legal
D'acord amb el previst en l'article 274 del Text Refós de la Llei de Societats de
Capital. les societats d estinaran el 10% del benefici de l'exercici a la reserva legal
fins que aquesta assoleixi. el 20% del capital social. Aquesta reserva. m entre no
superi el límit indicat. només p o dra destinar-se a la compensació de perdues en el
cas que no existeixin a ltres reserves suficients per a aquesta finalitat.

3.

Els moviments de les reserves obeeixen a l'aplicació del resulta t de l' exercici 2015.

f

11.

ExistEmcies
Els imports rec oneguts són els que es mostren en la següent taula :
Exercici 20 16
Concepte

saldo 2015

entrad es

sortides

!raspas

sal do 2016
748.255.14€

EX. BRM4 SOLER 1CORTADA

748.255,14€

EX. JOAN AVAI.LER 37-4 1

195.311,36 €

22.484,68 €

2 17.796,04€

EX. EDIFICI CAN BAGAR! A

0,00€

268.992.40 €

268.992.40 €

EX. EDIFI CI ALPS 5

0.00€

313.871.39 €

313.87 1.3H

EX. P 1BAG UE5

5.533.549,21 €

EX. P 1BAG UE6

1.621 .527,88 €

EX. BRM3 SOLER 1CORTADA

0.00€

5.533.549.21 €
1.621.527,88 €

0,00€
419.661,34 €

419.661.34€

EX. T. JOAN FERNANDEZ 35 (JF35)

2.1 47.230.78 €

2.147.230,78 €

EX. PAIOUNT2LE

2.399.003.72 €

2.399.003,72 €

EX. PA2 UNTI MENJADORS

1.165.121,41 €

1.165.121.41 €

EX. PI M ILLÁS UNT2

2.491.401 ,92€

2.491.401 .92€

EX. P2 MILLÁS UNT9

6.035.556,00 €

6.035.556.00 €

EX. P2 MILLÁS ALPS 1

281.189.12 €

281. 189, 12€

EX. P2 M ILLÁS ALP S3

539.922,28 €

539.922.28 €

2.228.458.4 1 €

2.228.458,41 €

EX. PA6 UNTI
EX. PASSATGE EMPORDANES
EX. PA6 UNT3

48.488.37 €

48.488,37€

837.757,33 €

837.757,33 €

EX. T. C) CALDERERIA SIEMENS

1.885.690,79 €

1.885.690.79 €

EX. T. DI VALEO SIEMENS

4.784.709.73 €

4.784.709.73 €

12.006.889.31 €

12.006.889,31 €

5.079.948.07 €

5.079.948.07 €

EX. T. E) CALDERERI ASIEMENS
EX. T. AGRUPACIO SIEMENS (2)
EX. T. B) APARELLAJE SIEM ENS

716.222,5 1 €

716.222.51 €

EX. T. f) APARELLAJE SIEMENS

2.374.677.65 €

2.374.677.65 €

7.743.499,24 €

7.743.499.24 €

14.162.403,01 €

14.162.403,01 €

EX. JOAN MARAGALL
EX. T. HOC piona del galel
EX. T. HOC p iona del go le l PR

0,00€

EX. ARE RIBER A - SALINES

369.1 70.00 €

369.170.00 €
11 .020.558.05 €

11.020.558.05 €

TERRENYS EN FASE D'URBANJTZACIÓ
86.047.371,29 € r - -L394.179,81 €
'DETERIORAMENT TERRENYS EN URBÁÑJTZAOO
_ _ _ ~lf;21u 241, T9 €
701.044,90 (

•.

EX. (PM SH) T. RIBERA- SALINAS

9.056.010,00 €

EX. (PMSH) T. EU6 8agario - Alslom

2.316.677.00€

EX. (PMSH) T. B8 Millás

1.1 50.480,00 €

EX. (PMSH) T. BRM4 SOLER 1CORTADA
TERRENYS FASE URB. PATRIMONIMUNICI'Al DE SOl

1.621.527,88 {
21.929,<10€

,.----·

0,00(

85.820.023.22 (

0 ,00(

·1.437.125,69€
9.056.010,00 €

2.316.677,00 €

0.00 €
1.150.480,00 €
486.947,47 €

486.947,47 €
13.010.114,47 (

0,00€

2.316.677,00 (

0,00(

10.693.437.47 (

EX. OBRA MUR M ILLAS· ALM EDA

165.515.55 €

165.515,55 €

EX. OBRA SECTOR DESTR ALET A

126.983,57 €

126.983.57 .

EX. URB.SECTOR SURIS

181.404,61 €

181.404,6 1 €

EX. OBRALC .A B5 M ILLAS

1.007.508.60 €

- 1.007.508.60 €

EX. OBRALC.B 85 M ILLAS

1.007.508,60 €

- 1.007.508,60 €

EX. URB. ACCESSOS PRAT RIBA
EX. TREBALLS COBERTA PELL
EX. TREBAI.LS REHABIUTACIÓ EDIFICI SIEMENS
OBRES EN CURS
llETERIORAMENT OBRES EN CURS

•
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22.829,02€

70.662.70€

0,00€

7.250.00€

0.00€

14.944.35 €

2.861.449,95 (

92857,05€

-473.9o3,7J'i

:-- ~- - -

0,00€

1.753.650.28 (

32620.n €

EX. URB.PLANJ. SOLER 1 CORTADA

910.740,72 €

85.327.1 1 €

GESTIÓ URBANISTICA

910.740.72 €

85.327,11 €

PROJECTES 1PLAN EJAMENT

0,00€
349.700,00 €

349.700,00€

EX. TREBALLS HABITATGES DESTRALE TA3

0,00€

-93.491 ,72 €

0.00€
7.250.00€
14.944,35 €

0,00(

-2.108.508.92€

845.798,08 (

- ,.---------r-- -- - -0,00:-:;;( r -- - - 0,00(
-473.903,73(
1.616,58(

1.784.654,49€
996.067.83 €

0,00(

0,00(

996.067,83 (

Conceple
HABITATGES

soldo 2015

EX. HG Linio Eléclrica 23-25

EX. PK. MAAIAFORTUNY 31

soldo 2016
200.303.91 €

0.00€

;-

- - ~ ~-

11-

1.810,44 €

438.597,86 €

277.726.1!/J €

160.871.06€
1.810.44€

EX. PK. BLOC L 118HG

54.615.00 €

54.615.00 €

EX. PK. BLOC R 118HG

30.465,00 €

30.465,00€

EX. TR. 61-5-7 BLOC A
EX. PK. 02 DESTRALET A

1.430.67€

1.430.67€

109.693.07 €

109.693.07 €

EX. TR. 0 2 DESTRALETA

4.423.10 €

4.423.10 €

EX. PK. D3 DESTRALETA

238.100.80€

238.11!/J,I!/J€

EX. TR. 03 DESTRALETA
EX. PK. Ctra. d 'Esplugues 75-77

\

!raspas

200.303.91 €

EX. HG CAN CORTS 4(}.42
APARCAMEN TS ITRASTER S

sorlides

entrad es

EX. TR. Clra. d 'Esplugues 75-78

22.250,1!/J €

22.250.1!/J€

189.123.00 €

189.123,00 €
24.139,50 €

24.139.50 €
596.410,32 €

EX. PK. LINIA ELECTRICA (HABITATGES PAVELLÓ)

574.142.89 €

22.267.43 €

14.796.93 €

14.796.93 €

EX. APARCM. ACACIA

5.685.58 €

5.685.58 €

EX. APARCM. VERGE PILAR

2.343,04 €

EX. AP ARCAMENT GERDERA

EX. TRASTERS SOL

2.343.04 €

181.950.16 €

168.710.64 €

13.239.52 €

EX. PK. Salvador Allende 57-59

1.321.1 95.51 €

1.321. 195.51 €

EX. TR. Salvador Al lende 57-59

325.595,15 €

325.595,15 €

EX. PK. Linio Eléctrico 23-25

196.767,63 €

EX. TR. Linio Eléctrica 23-25

63.315.89 €

LOCALS

-

-

196.767,63 €

--

1- - 1- ·

63.315.89 €

--~

362.689.46 €

362.689,46€

EX. LOCAL 02 DESTRALET A

344.117.69 €

344.117.69 €

EX. LOCAL 03 DESTR ALETA

77 5.97 5.20 €

EX. LOCAL Clra d 'Esplugues 75-77

164.076.00 €

EX. LOCAL linio Eléclrica 23-25

364.908.43 €

EX. LOCAL Sa lvad or ,o.Jiende 57-59

178.744.44 €

EX. LO CAL DI DESTRALETA

EX. OBRA LC.A - B B5 MILLAS
PROMOCIONS ACABADES

JoruiiORAMENT OIRES ACAiiADES _ _ _ _ _

EXISTEN CES

f=:------------ --- - - - - - - -- DETERIORAMENT E'lCISTENal
EXIS'TENCIES

164.076.00 €
121.41 1.62€

178.744.44€

s.ns.OOó,72 €

0,00€

-

82.154,8&«

110.358.333,43 (

1.604. 964.76 (

- l f· i749.925:it€

-- -- 783.399:76«

~107.608.408,24 (

243.496.81 €
1.849.346.62 €

1.849.346,62 €

434.6<45,37 (

l.942 838,34 (

7.283.199,69 (
•77.425,41-(

4.374.466.83 (
----21.m~.¡¡¡«

------ ·a:ooi

-- -=i.98i-454j;i(

4.398.396,23€

-185.870,58(

105..434.7 25,95 E

0.00€

h l-159:780,27(

430.869.06 €

-345.106,14€

2.388.384,52 (

--

-165.670.56 (

107.423.180.78 (

Aspectes rellevants de l'exercici 2016
Durant l'exerc ici 2016 no s'ha finalitzat c a p promoció d'habitatges.
D 'a c ord amb l'esmenta t al punt 6 "Existéncies" d e a p artat 4 d e "Normes de registre i
valoració" els m oviments a l 20 16 hcm estat e ls se güents:
•

S'han formalitzat permutes de part de la finca BRM3 del Sector Soler i C ortada
(alta) p e ls loca ls reconve rtits e n habitatges p er a afe c tats urbanístics d e la
Avda C an Corts 40 {baixa).

•

S'ha p ermutat un d eis loc ols de la pro moció d e Línia Eléctric a 23-25 (baixa)
p er l' edific i de Can Bag aría G 1 (alta).

•

Dintre del Patrimoni Municipal de Sol i Habitatges:
Disminució del PMSH de la finca UE6 Bagaria - Alstom corresponen al 10% de
aprofitament mig del sector i el 59,27% de la fin c a. La resta, propietat de
PROCORNELLA també s'ha donat de baixa d'existéncies al formalitzar
l'escriptura de venda de la finca UE6.

•

S'han rebut els d os locals del correr Bonavista que es trobaven com a
pagament pendent per la venda de la parcel·la B5 de Millas a Llobregat XXI
a mar~ de 2012.

No hi ha hagut cap altre movimen-t significa tiu d 'existéncies al 20 16.

Assegurances: La societat té contractades una p olissa d 'assegurances per cobrir els
riscos als que estan subjectes els elements de les existéncies. Per una part una polissa
de Responsabilitat Civil per a obres en curs com una vegada finalitzades les obres
co m a immobles (jo siguin buits o e llloguer) i com a constructors en la re urbanització
de carrers.

\

La descripció deis préstecs hipotec aris i les garanties per a la seva constitució estan
expressades a la nota 9. a2 d e Passius Financers.
Actius no generadors d'efectius
S'inclouen els següents elements:
Actius no generodors de flu xos d'efectiu (Ordre· EHA733/2010 de 25 de more;)
Cost
Soldo Inicial
Entrad es
Aporcoment concessió Acacia
5.685.58 €
2.343,04 €
Aporcoment concessió Verge del pilar
Aporcoment concessió Linio Electrice
596.4 10,32 €
Trosters concesió Sol
181.950. 16€
Total
786.389,10 €

Sortides

Soldo Final

22.267.43 €
13.239,52 €

5.685,58 €
2.343,04 €
57 4. 142.89 €
168.710,6 4 €

35.506,95t

750.882.15 €

...
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Exercici 20 15
Conceple

saldo 2014
O,OH

EX. JOAN AVPLLER 37-41

0,())€

EX. DRETS P3 SOLER 1 CORTADA

\

entrad es

EX. BRM4 SOLER 1CORTADA

EX. P IBAG UE5

5.533.549.21 €

EX. PIBAG UE6

1.621.527.813€

traspas
748.255.14€

saldo 2015
748.255.14 €
195.311,36{

195.31 1,36€

68.845.71 €

-68.845.7 1 €

0,00€
5.533.549,21 €
1.621.527,88 €

EX. P3 SOLER 1CORTADA 24

352.SC0,5.S E

-352.SC0,55 €

0,00 E

EX.P3 SOLER 1CORTADA 20

326.908.88 E

-326.908.88 E

0.00€

EX. 1. JOAN FERNANDEZ 35 (JF35)

2.147.230.78 {

2. 147.230.78 €

EX. PA10UNT2LE

2.399.003.72 E

2.399.003.72 €

EX. PA2 UNT1 MENJADORS

1.165.121.41 €

1.165.121,41 €

EX. PI MILLÁS UN12

2.491.401.92 €

2.491.401 .92€

EX. P2 MILLÁS UNT9

6.035.556.00 {

6.035.556.00 €

EX. P2 MILLÁS Pl.PS 1

281.189.12€

281.189.120

EX. P2 MILLÁS ALPS3

539.922.28 €

539.922.28 €

2.228.458.41 E

2.228.458,41 E

EX. PA6 UNTI
EX. PASSATGE EMPORDANES
EX. PA6 UNT3

48.488.37 €

48.488.37 E

837.757.3:l E

837.757.33 E

EX. T. C) CPI.DERERI A SIEMENS

1.885.690. 79 E

1.885.690.79 €

EX. T. 0) VPI.EO SIEMENS

4.784.709,7:3 E

4.784.709.73 E

EX. T. El CPI.DERERIA SIEMENS

12.006.889.31 E

12.006.889.31 E

EX. T. AGRUPACIO SIEMENS (21

5.079.948.07 E

5.079.948.07 €

EX. T. Bl AP ARELLAJE SIEM ENS

716.222.5 1 €

716.m.5l E
4 .593.947.~;

EX. T. Fi AP ARELLAJE SIEMENS
EX. JOAN MARAGPI.L
EX. T. HOC plana del galel

2.219.270.00 €

€

8.352.925.5 1 E

609.426.27 €

7.743.499.24 E

579.588.00 €

14.162.403.01 E

EX. ARE RIBERA· SPLINES

11.020.55B.OS €

TERRENYS EN FASE D'URBANIIZACIÓ

89.260.~.2()

(

EX. (PMSH) T. RIBERA· SPI.INAS

9.056.010,0:)€

EX. (PMSH) T. EU6 Bogaria- Alslom

3.593.160.0:> E

EX. (PMSH) T. B8 MilOs

1.150.480.00 €

EX. (PMSH) T. 8RM4 SOLER 1CORTADA

O.<XH
13.799.650,()() (

TERRENYS FASE URB. PATRIMONIMUNICPAL DE SOL

2.374.677.65 E

14.741.991.01 E

11.020.55B.05 €
195.311,U €

----------oéreliíOJiA"M9iiriRieN.Ys"'EÑuisÁNriz"ACi5"---- -- ----------2320. 9>10, 9S €
-320.908,00 (

1

sortides

3..COS.28>4.27 (

0,00(

86.047.371,29 (

---------------------525.607,76 ( ----------0,00€
-2116.2-41,19€
9.056.010.00 €
1.276.483,00 €

2.316.677.00 E
1.150.480.00 €

602.802,50 €

602.802.50 (

486.947,47 €

115.855.03 €
1.392338,03 (

0,00(

13.010.11-4.-47 (

EX. OBRA MUR MILLAS·ALMEDA

165.515.5S E

165.515.55 E

EX. OBRA SECTOR DESTRALETA

126.983,57 €

126.983.57 E

EX. URB.SECTOR SU RI S

181.404.61 E

181.404,61 E

EX. 08RALC.A85 MILLAS

1.007.508,60 E

1.007.508.60 €

EX. OBRALC.B 85 MILLAS

1.007.508.60 E

EX. URB. CARRECS CORNELLÁ

1.200.753,1 <1 E

EX. URB. ACCESSOS PRAl RIBA

349.700,00 €

EX. URB. PLA<;:AFONTSANTA

629.701.56 €

EX. REP ARACIÓ COBERTA PELL

1.007.508.60 E
1.200.753.16€

0.00€
349.700.00 E

17.945,99 €

647.647.55 €

115.846.53 €

115.846,53 €

O.OOE
0,00€
22.829,02 €

22.829,02 €

EX. TREBPI.LS HABITATGES DESTRPI.ETA3

-4.669.075,6S €
156.621,5-4 (
-- -- ----( ---- ---------------------------------- --- -- ----473.903,7:1
0,00€

OBRES EN CURS

DETERIORAMENT OBRES EN CURS

2-409.911.70 (

PROJECTES 1PLANEJAMENT
EX. URB.PLANJ. PAI BAGARIA-SANDOR

117.670,57 (

-~

GESTIÓ URBANISTICA

---

1--

136.808,73 €
1U.071,3'1 €

0,00€

136.808,73 (

1U.071,39 €

2861.-4-49,95 (

0,00(

·-·- --473.903,73
--·-·--(

- 773.931 ,99€

1.753.650.28 (

· - · - --~---·

136.071,39 €

136.071,39 E

EX. URB.PLANJ. SOLER 1CORTADA

1.91>4.2-47.2-4 (
- - - - - ---~-·
0,00(

0.00€
773.931.99 €

910.740.72 E

773.931,99€

910.7-40,72 (

Conc eple

sa ldo 20 14

entr ad es

sorlld es

saldo 2015

!r aspas

HABITATGES
EX. HG linio Eléctrica 23-25

523.955, 96 €

323.652,05 €

200.303,91 €

---

APARCAMENTS 1TRASTERS
EX. PK. MARIA FORTUNY 31

- -

1.810,44 €

54.615.00 €

54.615,00 €

EX. PK. BLOC R 118HG

30.465.00€

30.465.00 €

EX. TR. Bl-5-7 BLOC A

1.430.67 €

1.430.67 €

109.693.07 €

109.693.07 €

EX. PK. 02 DESTRALET A
EX. TR. 02 DESTRALET A

4.423.10 €

4.423,10€

EX. PK. 03 DESTRALET A

238. 180.80 €

238.180,80 €

EX. TR. 03 DESTR ALE! A
EX. PK. Ctro. d 'Esplugues 75-77
EX. TR. Clro. d'Esplugues 75-78
EX. PK. UNJA ELECTRICA (HABIT ATGES PAVELLÓI
EX. APARCAMENT GERDERA

22.250,80 €

22.250,80 €

189.123,iQO €

189.123.00 €

24.139,50 €

24.139.50 €

596.41 0,.32 €

596.410,32 €

14.796.'93 €

14.796.93 €

EX. APARCM. ACACIA

5.685..58 €

5.685,58 €

EX. APARCM . VERGE PILAR

2.343.04 E

2.343.04 €

181.950, 16 €

181.950.16 €

EX. PK. Salvador Allende 57-59

1.321.195,.51 €

1.321. 195,51 €

EX. TR. Solvodcr Allende 57-59

325.595. 15 €

EX. PK.llnio Eléclrico 23-25

228.004,<10 €

31.236.97 €

EX. TR. Lnia Eléctrica 23-25

69.630.<14 €

6.3 14.75 €

EX. TRASTERS SOL

LOCALS

\

-

-- ¡1.810.44€

EX. PK. BLOC L 118HG

325.595.15 €
196.767.63 €
63.315,89 €

-

-

-

EX.LOCAL DI DESTRALET A

362.689.46 €

EX. LOCAL 02 DESTRALET A

344. 117,<19 €

344.117.69 €

EX. LOCAL 03 DESTRALET A

775.975.:?!J €

775.975,20 €

362.689.46 €

EX. LOCAL C lro d'Esplugues 75-77

164.ü76,CO €

164.076.00 €

EX. LOCAL Linio Eleclrica 23-25

364.908,43 €

364.908.43 €

EX. LOCAL Salvadcr Allende 57-59

178.744,44 €

178.744,44 €

EX. NAUS 8AGARIA

1.490.056, 16 €

PROMOCIONS ACABAOES

7.626.266,1>5 {

0.00(

---------·-150.626,'13 €

EXISTEN CES

__I]Z;~~.!.':Í~~ -- - ~~-~·:~~

r:-~ -- -- - ~------ ------- - -

OETERIORAMENT EXISTENCIES

EXISTENCIES

1.851.259, 93 {

0,00€

5.775.006,72 €

---- ---------- ------- ----------- -- --------- 159.780.27 {
-9. 153,84€

~ - -- - --- - --- - - --------- - - - - -----

DETERTOf!AMENT OBRES ACABADES

0.00 €

1.490.056.16 €

-2.945.471 ,111 €

-330.061,84 {

114.955.848,•18 f:

879.152,86 f:

----1.752.200,86
--·----( '----525.607,76 €

-_ _!':~ ~

8.226.593,10 €

0.00 (

11D.l5a.333,43 (
- 2. 749.925,19 {

0,00 €

107.&08.408,2-H

- -~- ---~

Aspectes rellevants d e l'exercici 2015
Dura nt l' exerc ici 20 15 no s' ha fina litzat c ap promoc ió d' habitatges.
D 'a c ord a mb l'esmentat al punt 6 "Existe nc ies" de aparta t 4 de " Normes d e registre i
valo ra ció " els movime nts a l 2015 hcm e stat e ls següe nts:

•

•

La inscripció d e p rojecte d e reparc el ·lació de Soler i Cortad a a l registre de la
propie ta t p ermet la transformació de la particip ació d e PROCORNELLA e n
una part d e la no va finc a B I~ M4 (748 .255, 14 euros)
~

(

_

Te rre nys adsc rits a l d e se nvolupame nt d e l PAUM i e n fase d~ ~
d esenvolupament . D'aquests terrenys, hi ha hagut d os disminucions de valor
degut a una revisió d e les córreg ue s urbanístiques del sector Pla na del Ga le t
(579.588 e uros) i la c ancel ·lació de la carrega q ue hi havia a la finc a Joan
Maragall i que ha ven<;ut a l 20 15 (609.426,27 e uros).
Al 20 15 es va escripturar let venda de la finca "Aparellatge" al LIDL pe r un
import de 5.025.000 e uros, amb un c ost d e le s ve nd e s de 2.2 19.270 euros.
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•

Dintre del Patrimoni Municipal de Sol i Habitatges:
1. Alta de part de la finc a BRM4 de Soler i Cortada que correspon al
oprofitament urbanístic de 1Ajuntament de Cornello al Sector, la voloració
de projecte de reparcelació aprovat o l'any 2012 és de 602.802,50 euros,
amb posterioritat. a desembre de 20 15 s'ha fet una valoració externa,
amb una depreciació de 115.855,03 euros.
1

2.

Disminució de part del PMSH de la finca UE6 Bogaria- Alstom corresponen
al lO% de aprofitament mig del sector i el 59,27% de la finca. La valoració
d 1aquesta part al projede de reparcel ·lació es de 3.593.160 euros, el
restant 40,73% és propietat de PROCORNELLÁ. La disminució del Patrimoni
Municipal de Sol és de 1.27 6.483 euros, com a resultat de la valoració
externa efectuada . S ha signat un contracte de compravenda pera la
finca UE6, per la qual cosa 1' Ajuntament de Cornello ha autoritzat la
venda a la Junta de Govern de data 4 de mar<; de 2016.
1

•

Obres. S'han certificat i entregat les obres encomanades pel Ajuntament de
Reurbanització de la pla<;a Fontsanta (dintre el Pla Integral Fontsanta), c arrers
de Cornello de Llobregat i reparació coberta del PELL.

•

Al 20 15 es va escripturar la venda de la fin ca Can Bagaria a 1 Ajuntament de
Cornello per un import de 2. 182.27 4,64 euros, amb un cost de les vendes de
1.490.056, 16 euros.

1

No hi ha hagut cap altre moviment significatiu d existéncies a l 2015
1

12.

Situació fiscal
D'acord amb la legislació vigent, els impostas no poden considerar-se definitivament
liquida ts fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les
autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.
La Socie tat té oberts a possibles inspeccions tots els tributs que li són aplicables,
corresponen ts a tots els exercicis no prescrits, així com les corresponents cotitzacions
a la seguretat Social. Els Administradors consideren que no es derivarien passius
addiciona ls rellevants per a la Societat com a conseqüencia d'una eventua l
inspecció.
A efectes de tributació de l'lmpost sobre societats, la Societat aplica la bonificació
del 99% de la quota ín tegra prevista en l'article 34 de la Llei 27/2014, de 27 de
novembre, de l'lmpost sobre societats.
Els saldos deis comptes d'Administrocions Públiques són els següents:
t-

\

2015

11
Adm inislracions publiq ues

H.P. IVA
SUBVENCIONS
Generolitot Catalunyo
(O.L.HI
Ajuntoment. Firo Infantil
Generolitot Cotolunyo. Projecte lmpuls
Generolitot Cotolunyo,AODL
DIBA, Cornell6 Creació
DIBA, teixit productiu
OIBA. Recull Activitots
H.P. DEUTORA IMPS.SOC.
H.P. IMPOSTO$ DIFERITS
H.P. IRPF
SEGURETAT SOC IAL CREO.
TOTAL

i mport
de utor

imporl cnklilor

377.281.17€

21 .357.00 €
25.000.00 €
560.00 €
74.569,26 €
5.000,00 €
101.250,00€
3.773.80 €
5.967.28 €

237.477,34 €

2016
im p orl
imporl c redilor
deutor
1.545.55 €
6.230.60 €

1.033.00 €
25.000.00 €
560.00 €
31.281,53 €
5.000.00 €
131.250,00€
28.893,80 €
7.628.24 €
13.080,68 €
72.655,98 €
75.349.08 €
538.366,91 €

232. 192,12 €

13.080.68 ~
60.789.4 1 ~
72.482,07 €
152.582,76 ~

La conciliació del resultat compt able amb la base imposable de l' lmpost sobre
Societats és:

~

2015
Resulta! del compte de perdues i guanys

65.861,59

2016
-3.196. 135, 48

co rreccions de resultats
243.675,67
Altres despeses no deduibles fiscalment
Alt res provisions no dedu'1bles fisca lment
Aplicació de la lim itació en la deduibilitat d'amortització acumulada
-1 16.246,85
2013-2014 (prorrateig en 10 anys)
- 116.246.85
320.908,16
56.047,88
Deteriorament del valor d'elements patrimonials
Reversió del deteriorament del valor d'elements patrimonia ls
-525 .607.76 - 1.027.515,86
Ajustaments per la limitació en la ded u.lbilital en despeses financeres 2.335.020,52 1.030.49 1.78
~taments perla limitació en la dedu'1bilitat d'amortitzacions
_....
Limit de d educció per convenís de collaboració (35% del import)*
-85.286,48
-78.466.50
2.238.324,84 -3.331.825,03
BASE IMPOSABLE
-2.238.324,84
Compensació perdues anteriors
0,00
0,00
CUOTA INTEGRA
Bonificac ió 99% arl.34 llei 37/2014
0.00
0,00
0,00
Cuota exercici o ingresar
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)t.
A

La societat té pendent d'aplicació e~n propers exercicis les següents bases imposables
negatives.
varia ció
Exercicf d'orfgen

saldo inf

2011
2012
2013
20 14
2016

1.497.158,22
1.488.384,82
1.603.824,29
999.6 14,22

1.497.158,22
1.488.384,82
1.603.824,29
999.614,22
3.331.825,03 3.331 .825,03

TOTAL

5.588. 981 ,55

3.331.825,03 8. 920.806,58

2016

saldo fin

La despesa financera pendent de deducció fiscal en exercicis posteriors és:
\

Exercici d'origen

lmport

1

2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL

1.033.659,23
1.359.47 6,37
1.594.747,52
2.335.020,52
1.030.491 ,78
,.

7.353.395,42

Les amortitzacions pendents de deducció fiscal en exercicis p osteriors és:
Exerclcl d'orlgen

saldo lnl

2013
2014

TOTAL

..

~

opllcació
2016

saldo fin

499.573,61
546.648,07

55.508,18
60.738,67

444.065.43
485.909,40

1.046.221,68

116.246,85

929.974,83

13.

lngressos i despeses
1. El detall de les partides de compres
realitzades dintre de I'Estat Espanyol.

despeses

..

Concepte

Compra lmmobles i terrenys

vendes

ingressos són totes

..

2015

201 6

-414.114,91 €

1.025.009,81 €

1.648.356,11 €

1.792.091,02 €

Subministraments- presta ció seN eis aré•:ls
social i económica
Obres urbanització

303.611.76 €

1.486.684,65 €

Certiflcacions i despeses de promocions orea urbanc

510.866,56 €

237.136,77€

Treballs realitzats peral! res empreses

447.952.74 €

509.962,55 €

Traspas d 'immobilitzat a existéncies
Varia ció d'existéncies

4.527.068,67 €

2.544.025,07 €

SeNeis exteriors

3. 178.071,17 €

3.018.290,56 €

644.248,92 €

586.584.49 €

Sou i salaris

2.944.249,95 €

2.689.867,55 €

lndem nitza cions

999,01 €

2.1 63,14€

Tributs ·

Seguretat Social general
Despeses de personal
Pérdues credits incobrables

Despeses excepcionals
Dotacions pera mortizacions
Pérdues per deteriorament i a ltres datacions
Pérdues per deteriorament elements pa1rimonials
Total Collllres 1 despeses

Concepte
Venda i ingressos orea urbana

~

742.866,88 €
3 .434.897,57 €

4.404,40 €

50.295,29 €

2.635.013,05 € "

Despeses financeres

\

812.05 1,21 €
3.757.300,17 €

"

2.090.400, 15 €

3.254.43 €

5.692,34 €

1.962.597,04 €

1.968.778,68 €

82.080.40 €

201.593,23 €

650.310,69 €

419.605,80 €

19.941 .02 1,20 €

19.37 1.047,98 €

2015

2016

9.380.330,96 €

4.370.362.44 €

lngressos prestació seN eis árees socia l i económica

3.218.912.23 €

3.524.370,94 €

Arrendaments

1.904.271,36 €

1.923. 184,28 €

-3.502.864,80 €

-391.127.58 €

Varia ció de existencies
Trebo lis realitzats per immobilitzal
Subv encions
Altres ingressos de gestió
lngressos financers

0,00€
7.748.150.79 €

5.140.688.46 €

118.171,76€

164.333.44 €

41.421,22 €

59.908,37 €
137.930,54 €

Resulta! enajenació instrumenls financers
lngressos excepcion als
~essos

i aplicacjons prov isions div erses

Aplic acions perdeterioramen t elements pa trimonia l:
Total ve ndes 1 ingressos

230.354,69 €

43.955,36 €

340. 194,96 €

173.790,39 €

527.939,62 €

1.027.515,86 €

20.006.882, 79 €

16.174.91 2,50 €

62

2.

Hi ha una tendencia al control o les despeses i els ingressos a les despeses en les
activitats generals {.Arees social i económica). Les diferencies més significatives
venen de I'Área Urbana i d'activitats singulars corresponen a l'estat signific atiu
deis terrenys i immobles (vendes i valoracions).

3. La disminució mes significativa de personal es correspon a que a l 2015 es va
comptabilitzar la paga extra ordinaria suprimida al 2012 pel Reial Decret-Liei
20/2010, de 13 de julio!, de me:sures per garantir l'estabilitat pressupostaria i de
foment de la competitivitat, que va establir p er a l'any 2012 la supressió de la
paga extraordinaria del mes de desembre de 2012 per a l personal del sector
públic .
de

4.

Les disminució de les vendes i ingressos corresponen a les ve
"d' Aparellatge" a Ctra d'Esplugues a la societat LIDL al 2015.

5.

La disminució deis ingressos extraordinaris corresponen, majo
cobrament d'una sentencia pel sinistre a la Bibliotec a de Sant llde fo

6.
" O'

Concepte

:1

Compra lmmob les i terrenys

201 5

2016

-4 14. 11 4,9 1 €

1.025.009,81

~

Subministramen ts - prestació serveis orees
social i económic a

(

Obres urbanització

303.611,76 €

1.486.684,65 ~

Certificacions i despeses de promocions orea urban•

510.866,56 €

237 .136.77€

Treba llsreo litzats pera !tres empreses

447.952.74 €

509.962,55 €

Traspas d'immobilitzat a existencies

0,00€

Varia ció d 'existencies

4.527.068,67 €

2.544.025,07 €

Serv eis exteriors

394.626,64 €

368.770,48 €

Tributs

489.519,08 €

557.243,06 €

713.538,42 €

57 1.599,29 €

178.128,97 €

131.165,29 €

891.667,39 €

702.764,58 €

1.7 14.903,84 €

1.502.980,87 €

9.191,41 €

20 1.593,23 €

808.768,33 €

800.134,03 €

Sou i sa laris
lndemnitzacions
Seguretat Social genera l
Despeses de persona l
Perdues c redits incobrables
Despeses financeres
Despeses excepciona ls
Dotacions per amortizacions

~ Pé.Oue' p e< deteflommeot "'"'e' oltm dotodooo
~d ues per deteriorament elements pa trimonia ls

Total Corrpres 1despeses

5.043,77 €

55.061,71 € .

356.855, 14€

425.298,35 €

56.047,88 €

10.164.421,57 €

10.354.251,89 €

..

Concepte
Venda i ingressos orea urbana

--,.
2015

2016

9.379.970,96 €

4.370.362.44 €

1.569.699,60 €

1.599.931.44€

-3.512.018,64 €

-391.127,58 €

lngressos presta ció seiV eis árees social i económica
Arrendaments
Varia ció de existencies
Treba lls rea litzats per immobilitzat

0,00€

Subv encions

4.745.319,68 €

2.095.714,57 €

118.171.76€

164.333.44 ~

lngressos financers

24.812.78 €

24.920,63 €

Resulta! enajenació instruments financers

45.200,88€

137.930,54€

lngressos excepcionals

11.529,83 €

1.836.52 €

3.396,63 €

1.184.8 17,02 €

Altres ingressos de gestió

Excessos i aplicacions prov isions d iverses
Aplicacions per deteriorament elements

Total vendes 1ingressos

patrimonio ~

1.330.528.53 €

13.716.6 12,01 €

9. 188.719,02 €

14.

Provisions i contingencies
En relació a les provisions que apareixen en el balan<; de la societat, el detall de les
provisions a 31 de desembre de 2015 és el següent:
lmport

A 1/01 /2016

377.277.57 €
282.640.17 €
-94.552.93 €
0,00 €
0,00€
565.364,81 €

Dotacions amb corree a resul tats
Aplicació amb corree a result ats
Pagaments en l' exercici
Traspassos i altres

A 31/ 12/2016

\

La composició del saldo és la següent:
Conce ple

soldo lni

PROV.FINAL GRUES-ZB
'KUV.riNAL UKtl.

Total provisions

377.277.57 €

entrodes

23.549,17 €

sortides

94.552,93 €

:l:J'i.UY I .WI!

~tl...IUK tlA~AKIA-Al~IUM

·'

3n.2n,57 €

282.640,17€

soldo fin

306.273.81 €
:l::JY .UY I ,UU 1!

94.552,93€

565.364,81 €

A l'exercici 2016 s'ha venut la finc a UE6 del sector Ba garia-Aistom amb unes
carregues d'urb anització pendents de desenvolup ar a corree de Procornella per un
import de 259.091 euros.
Al 2016 esta obert Procediment Ordinari 355/20 16 seguit ante el Jutjat de Primera
Instancia n.4 de Cornella de Llobregat, interposat per Llobregat XXI SL i CAT 2002
Promociones lmmobiliarias SL, integrants de Llobregat B5 UTE contra PROCORNELLA
per un un import de 649.524,24 euros. A data 15 de novembre de 2016,
PROCORNELLA va ser notificada la demanda interposada, contestant i interposat en
temps i forma el 28 de desembre de 2016, demanda reconvencional per un import
de 167.899,60 euros. Es considera possib le que prosperin les dues demandes.
Dintre d'aquest aparta t haurien de mencionar que la societat te coberts els possibles
riscos i contingents per evicció, sanejoment i garantía mitjanc;ant diferents medis.
a. Asseguranc;a decennal per deu anys, d'acord amb la llei 38/1999, de
Ordenació de l'edificació . pera les promocions d'habitatges que cobriria
desperfectes en !'estruc tura i fonaments de l'edifici
b. Retenció del 5% de l'execució material de les obres durant un anys des de
la signatura del acta de recepció provisional. El saldo retingut a data 31
de desembre de 2016 és de 288.57 1 euros, deis quals 275.7 50,89 euros es
traben venc;udes pero no reclamables per deficiéncies amb les obres i
amb les societats en concurs de c reditors. Al 20 15 el saldo total era de
290.258.7 4 euros.
c. Aval indefinit a com a garantía del 5% les obres executades rebut a canvi
de la devolució de les retencions no hi ha hagut variació entre el 20 15 i
2016 (937.659,57 euros). No ha venc;ut cap aval.

15.

Subvencions, donacions i llegats
Dintre de la categoria de subvencions, donacions i llegats esta comptabilitat el valor
del patrimoni cedit per l'Ajuntament de Cornella pera la seva gestió económica i el
fons d'amortització, tal i com s'ha comentat a l'apartat 5 i 6, d'immobilitzat material i
lnversions lmmobiliaries.
Exercici 2016

Conce pte

Patrfmonl e n cessló
Edifid Centre· Fira • Auditori
Fans d 'om orfització

saldo inicial

entrad es capital

entrad es
explota ció

subvenctons

subvencions de

d'explotacló a
resultats

copltalo
resultats

14. 127.995.17'

14. 127.995.17'

282.559,92 €

-5.64>•. 155.61 €

Edifid Pare Esportiu Llobregol
Fons d'amortització
Edifid Complex Esportiu Con Mercader
Fans d'omortitzoció
Edifid ludoteco- Centre Cívic
Fans d'omortitzoció

25.721.768,10 E
-3.178:.646,76 €
6.912.698,27.
-358'.602,96 €
1.196.828,65€

-63.233,52 €

22.739,76 €

Patñmoni cessió {aporcamenl moritz)
Fons d'amorlitzoció

3 41.912.23
-136. 185,57 €
19.000.574.88.

6.838,20€

Potrimoni Munidpol de sOl i hobitotge

~.91 5'.952,88

Concepte

488.713.56 €
128.955.72 €

€

saldo lnlcl a l

saldo final

entrades capital

enfrades
expl otació

subvenclons
d'explotoció a
resu ltats

929.807¡ 16 €
s ubvencions de
capital a
resultats

-5.931.715.53 €
25.721.768,/0 €
·3.667.360.32 €
6.9/2.698,27 €
·487.5.58.68 •
/. /96.828,65 €
-85.973.28 €
341.9/2,23 €
-143.023,77 €
/9.oo:J.574.88 €
56. 986.1"1.5,72 €

sa ldo fi nal

~u bvenclons

Ajuntament de CorneiiC
Tronsfe rendo omortitzodó d eufe
Subvenció de Funcionament
Subvenció de capital

Subvenció de ca pito / PELL

5.475.770.63

~

2.509.57 4.0:H
2. 12/.oo:J,OO €

572.031 '23 €
225.819,19 €

Subvenció Firo Infantil
Genercll tat de Catclunyo

\

Subv. Copilo/ habi/ofges de 1/oguer Suris
Oficina /oool d 'hobilo /ges
Habitotges de 1/oguer Suns (inleressos)
Hobilolges de 1/oguer Suris (omartilzodó)
AODL

25.oo:J,OO €

25.oo:J.OO €

59.506,23 €
4.651,36€

59.506,23.
4.651.36 ~

39.554, 19€

65. 197,38 €

127.593.67€

6.3 /6.344.63 €

57.054.73 €
24.702,78 €

514.976,50 €
201.116.41 •

8.962.92 €

118.~.75€

14.435,90 €

14.435,90 ~
70.884,75 €

/.669.oo:J,OO €
2.12/.oo:J,OO €

45.241.56 €

Diputa el ó de Barcelona

Dibo Carne/la Creodó
Diba Reempreso
Creodó Teixit Producliu
fonveni Mcroempreses

4.47Z~ t
Total

6H88..052.35 €

5.oo:J.OO €
131.250,00 €
1.620,00 €
23.500.00 € 2!524.009, 90 € f'2!.ifiJiiJI78 €
2 411.081,78 '(
2:5~:009, 90•€

5.oo:J.OO €
131.250,00 €
1.620,00€

23.500.~~

2.¡1;16! 724. 97€ r-T7i4i'156,33 € - - i.·196.309)i'ff
!2:4361724, 97 E
2703.9'63.~9 €
64. 1 62455.~"€

Les subvencions i transferéncies de 1'Ajuntament es troben desglossades
explicades al punt 16 d'aquests cornptes.
De les subvencions. donacions i llegats cal destacar:
•

IMMOBLES CEDITS O ADSCRITS PE:R L'AJUNTAM ENT DE CORNELLA

Dins de les orees de la societat es troben els diferents immobles:

7

Area social
Pare Esportiu Llobregat (PELL) . A l'any 2005 1'Ajuntament de Cornella va crear el
ervei públic local de practico de l'esport de diferents modalitats al Pare
Esportiu Llobregat. constitu'lt per un pavelló esportiu on cedit entre d'altres al
Basquet Club Cornella, una piscina coberta i una altra descoberta, així com a
diverses soles amb material de ~¡imnas.

7

Ludoteca i Ce ntre Cívic. Mitjan(ant acord del Pie d e 1' Ajuntament de Cornella~
d e data 21 d e mar<; de 2013 queda adsc rita l'immobilitzat d e PROCORNELLA

~ió de la gestió directa deis serveis públics a l'ámbit saciocultur: l

del no u Centre Cívic - Ludo teca situat a 1' edifici del Pare Esportiu Llobrega t. En
aquest centre es fan tot ti pus d' activitats socioculturals.
Complex Esportiu Can Mercadter. Mitjan<;ant acord del Pie de 1'Ajuntament de
Cornella de data 21 de mar<; de 20 13 queda adscrit a l'immobilitzat de
PROCORNELLÁ amb la concessió de la gestió directa del les noves piscines
situades a l Pare Can Mercoder despres de les reformes realitzades p er
1' Ajun tament. Junt amb el Pare Esp ortiu Llobregat doten al municipi de dues
instal·lacions importants per al d esenvolupament de 1'esport.
Area Economica
Recinte Firal. Organització de Fires.
Auditori. Arrendament a tercers per a representacions promogudes per la
propia societat. com a per tercers.

\

Edifici annex a I'Auditori: Espai on la societa t te la seva seu social.
Centre de Empreses: Arrendament a tercers de moduls i naus, i prestació de
serveis diversos i assessorament d'empreses.
Area Urbana
Aparcament Moritz. La cessió per a gestionar de 62 p laces de l'aparcament
Moritz. que com a contrapartida al passiu traben un " patrimoni en cessió" i un
"fans d 'amortització" per part de 1'Ajuntament de Cornella .

•

PATRIMONI MUNICIPAL DE SOL 1 HABITATGE

El Pie de 1' Ajuntament de data 17 de desembre va adoptar entre d'altres
l'acord d ' aprovar la memoria de data 11 de d esembre de 2009 en la que
s'estableix la transferencia deis elements necessaris (solars i d otacions
economiq ues) del patrimoni municipal del sol i l' habitatge de I' Ajuntament de
Cornella a la Societat com a entita t urbanística especial i com a mitja propi
instrumental pera la gestió d'aquests rec ursos d 'acord amb l'article 8 de la Llei
18/2007. de 28 de desembre, ele Dret a I'Habitatg e. La característica essencial
d'aquesta gestió esta en la dedicació exclusiva deis recursos del Patrimoni
Municipal del Sol i de l'habita tge a adquisició o generació de sol i habitatge.
En<;a. PROCOR NELLÁ ha anat sent designada com a administració actuant per
part de 1'Ajuntament de Cornella de Llobregat de diversos projectes de
reparcel·lació rebent compensacions o cessions d'aprofitaments urbanístics
deis sectors.

---

La composició i evolució del patrimoni municipal del sol i l'habitatge ha estat la
següent:
lmporls final
2016
(en euros)

lmports inici 2016
Orfgens

Any

(en euros)

vorioáó
2016

Primero dotoció económico (ocord Pie 17.12.2009)
Segano doloció económico (ocord Pie 27.4.2011)
Tercero dotoció económico (ocord Pie 28.7.2011)
Dolodó económico. Cessió del 15% de l 'incremen t de l 'oprofitoment urbonistic
substilu'ido pel seu equivalen! monetori projecte de reporcel ~oció del poligon
d'octuoció urbanístico delimito! o lo Modificoc:ló Punluol del PGM o l'ómbit de
les inslol locions d' Aigües de Barcelona en lo c:onfluencio del correr Torrogones i
lo carretero de Cornella o Sont Joon Despi BV-2011 (ocord Junto de Govern Local
15.11.2013)
Anca UE6 sector Bogorio -Aislom . 10% de oprolitoment mig del sector i el 59.27%
de lo finco UA6 indoso en el Projecte de Reporcel loci6 Bogorio Alstom (exercici
2014). lo finco valorado en el moment inicial E>n 3.593. 160 euros, va ser valorado
en l'exercici 2015 en 2.316.677 euros, posont de monifest un resullot de gestió del
potrimoni municipal perlo diferencio. 1.276.483 euros
Cessió de lo finco 68 de Milos mitjon<;onl mcripturo de cessió per porl de
1' Ajuntoment de Cornella
Dotoció económico Projecte de Reporcel ~oció del Cinema Piso
22.883% de lo finco BRM4 que correspon o 10'% de oprofitoment urbonfslic del
sector del Projecte de Reparcel loció de Soler 1Cortado
Dotoci6 económico. lmporl de lo vendo del 59.27% de finc o UE

2009
201 1
2011

9.038.010.00
3.428.617.33
1.308.435.00

9.038.010.00
3.428.617,33
1.308.435.00

2013

559.440.00

559.440,00

2014

2.316.677,00 -2.316.677.00

2014
2014

1.150.480.00
711.968,08

1.1 50.480.00
711.968,08

2015
2016

486.947,47

486.947,47
2.3 16.677,00 2.316.677,00
0,00 19.000.574,86

19.000.574,88

0.00

Els recursos obtinguts es troben aplicats en les següents finques que figuren en
l'actiu de PROCORNELLA como Existencies·

lmpor1s inici 2016
(en euros)

lmpo<lsfinol
2016
(en euros)

Aplicodons

Any

errenys odquirils o SGAB en el Seclor Ribero-Sofinos
10% de opmfiloment mig del seclor i el 59,2~ de lo finco UA6 indoso en el
Projede de Reporcel ~oció Bogorio Alsl om (exercld :1()14)
ñnco 68 de Milos
22.883% de lo finco BRM4 que correspon o 10% do oprofilomenl urboníslic del
eclor del Projecl e de Reporcel iodó de Soler 1CoriCJdo

2011

9.056.010.00

9.056.010.0:

2014
2014

2.316.677.00 -2.316.677.0:
1. 150.480,00

O.<X
1.150.480.()(

voriodó

v---

2016

2015

486.947,47
486.947,4
13.010.114,47 -2.316.677,00 10.693.437,4

Al 2016, s'ha formalitzat en escriptura el contracte de compravenda per a la
finca UE6, per la qual cosa I'Ajuntament de Cornella ha autoritzat la venda a la
Junta de Govern de data 4 de mar<;: de 20 16 per un import de 2.316.677 euros.
Al 31 de desembre de 2016, els recursos pendents d'aplicar seran 8.307.137,41
euros.

ABITATGES SURIS PERAL LLOGU E:R

Basant-nos en el capítol 3, "Ajuts a la promoció d 'habita tges en regim d lloguer", del Decre t 157/2002, d '11 de juny, s'estableix el regim d' habitatges de
protecció oficial. es determinen els ajuts públics en ma teria d'habitatge a
corree de la Generalitat de Caltalunya, i es regula la gestió deis ajuts previstos
en el Reial Decret 1/2002, d' 11 de gener, sobre mesures de finan<;:ament
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d'actuacions en materia d 'hobita tge i sol. Es reben d os tipus d 'ajuts com a
promotor, vinculats als 14 habita tges en lloguer de la promoció Suris.
Aquests ajuts consisteixen:
a) Subsidiari del préstec hipotecari obtingut en una q ua ntia d el 50% de la
quota durant els 5 primers cmys i del 40% del 6e als 20 anys.
b) La superfície deis habitatges en lloguer no superen els 70m2 perla qual cosa
es va concedir a PROCORNELLA (en aquel! moment, Emducsa) una
subvenció equivalent al 20% del preu maxim de venda al qual fa referencia
a l'article 27.1 del dec ret.
L'import inicial d ' aquesta sub venció era de 224.074,41 euros i s'ha periodificat
en 25 anys .

\

A 31 de desembre de 20 16 estan pendent de cobrament 223.0 18,33 euros, al
2015 eren 237.477,34 euros (punt 12 de la memoria, apartat "Situac ió Fiscal" Administracions públiques-).
En relació a les condic ions associades a cadascuna de le s subvencions
esmentades a l quadre, es clonen compliment de les mateixes, quedant
pendent la revisió si cal per l' on;Janisme públic atorgant.
Exercici 2015

Concepte

Patrfmonl en cenl6
Edifld Centre - Firo - Audifori
Fons d'omorlitzodó
Edifid Pare Esportiu Uobregol
Fons d 'omortilzodó
Edifid Complex Esportiu Con ~ceder
Fans d 'omorfifzodó
Edifid ludoleco- Centre Crvic
Fons d'omorlifzoOO
Polrimo ri cessió (o porcoment moñtz}
Fons d'omortiJzoció
Potrimoni M.midpal de sOl i habitatge

soldo lntdol

14.127.995.17(
-5.366.596.05 (
25.221.768.10 E
-2.689.93..1.13 (
6.912.698.27 E
-229.647,22 (
1.196.828.65€
-40.494.26 (
341.912.23€
-129.347.33 (
19.790.110.41 E
59.m:l;:im

e ntrodes capital

subvenclons

subvenc ons de

entrad es

d'explol odó a

e xplotadó

resultats

capllal a
re sultats

282.559.56 (
488.713.63 (
128.955.74 {
22.739.26(

486.947.47€
486.947.47 E

6.8.38.24 (
1.276.483.00 E
2.206.289.43 E

~

subvenclons
Concepte

soldo Inicial

e nl,od e s capital

entrad es
explota ció

d 'explot o cl6 o
re1;ulto ts

sal do final

14.127.995.1H
-5.649. 155.61 (
25.221.768.10 E
-3.178.646.76 (
6.912.698.27 t
·358.602.96 {
1.196.828.6H
-63.23152 (
341.912.23 (
• 136. 185.57 (
19.000.574.88 E
57. 9il9s2.88'i

su bvenclons de
capital a

resullols

soldo fi na l

Subve nclons
AJunlomenf de CorneUO

Transferencia omort ifloció deute
Subvenció de Funcionoment
Subvenció de capital
Subvenció de copilol PELL
Subvenctó Flro Infantil

3.417.310,67 E

5.150.613.72€
2.121.000.00(

2.121.000.00 E

25.000.00E

25.000.00€

20.324.00 €
6.330.81 €

20.324,00 E
6.330.81 {

133.288.57€

62.403.82 E

5.000.00€
101.2.10.00€
J.nJ.ao€

S.OOO.OOE
101.2.10.00€
3.773.80(

2.~15. 967.18€
2.415.967,18 E

2. 345.082, 43 E
2.345.082.43 E

632.060.6~ E
. 247.92S.07€

3.092.161.76 E

5.475.770.63 €

60.029,42 E
22. 105.88 E

572.031.23 €
225.819.19 E

a962.92E

127.593.67€

G encralltat de Catolunya

Subv. Capital hobitolges de nogu~ Stuis
Oficina local d'habitatges
Hobitotges de lloguer Suris (interessos]
Hobi1otges de lloguer Suris (amortitzodó)
AODL

136.55<¡.59 E

13.518.95 E

13.518.95€

70.884.75€

Dlp uto cl6 de Barcelona

Oibo Cometió Creodó
Dibo Reempreso

Creodó Teixit Productiu
Conveni Maoempreses

r otal

4.433.86(1,98 E
(

64.069. 1~;.82

5.164. 132.67€
5.651.080, 14 (

-~

3.1?6.778.93€
5.403.068.36 E

6.472.099.47
64.38&.052,35

16.

Operacions amb parts vinc:ulades
Es consideren c om parts vinc ulades a mb PROCOR NELLA, a 1'Ajunta ment de Cornella
de Llo bregat (accionista únic) i a les societats participades per I'Ajuntament de
Cornella de Llobregat, TECS ALSA i Radio Corn ella.
Totes les operacions que s'han portot a terme amb parts vinc ulades, amb els seus
imports i la política de preus seguida, es corresponen amb l'establert a les normes de
va loració pera operacions entres societa ts del mateix grup (operacions vinculades).
Exercici 20 16

\

Oescrlpcló operacló
a)lngressas
Subvencions
Subconlraloció
Entrega edificis i encomandes
Serveis explolació
b) Despeses
Reporoció i conservoció
Tribuls
Aprofilamenl urbanistic dinerari
Publicita t
e) Oeutors
d} Credtlors
e) Prestecs
f) Avon<;:o menl encom anes reali tzades

Ajunta men!

Radia Camella

Tecsalsa

4.655.574,00 €
40.807,87€
83.929.94 €

4.655.574.00 {
40.807,87 {
83.929.94 {

83.590,21 €
530.561.75 €
369. 170.00 €
6.294,36 €
189.054, 15 €
67.197,32 €

Total

2.321.30 E

16.831,95 €

770.41 o.79€

83.590,21 E
530.561,75 €
369. 170,00 E
6.294.36 €
189.054,15 E
86.350,57 E
770.41 o.79 €

Exercici 2015
Descrlpcl6 operacl6
o ) lngressos
Subvenci ons
Subcont rotoció
Entrego edificis i encomondes
Serveis explotoció
b ) Despeses
Reporodó i conservoció
Tributs
Publicitot
e) Deutors
d) Credllors
e) Prestecs
f) Avon<;oment encom anes reolilzodes

Ajuntoment

Radio Cornelta

Tecsatsa

7.378.749.02 €
32.218.38€
4.04 1.133.81 €

7.378.749,02 €
32.218.38 €
4.041.133.81 €

86.4 16,57 €
575.500,86 €
6.563.58 €
90.863,20 E
203.313,07 E
770.41 0,79 €

Tata

3.188,16€

16.596,09€

86.416,57 €
575.500.86 €
6.563.58 €
90.863,20 E
223.097,32€
770.410,79 €

Resp ecte de les op eracions i saldos col destacar:
a) lngressos

1. Dintre de les relacions de PROCORNELLA amb el soci únic que es 1'Ajuntament
de Cornella estarien p er una part, una aportació derivada del contracteprograma per a 1' any 2016 per un imp ort de 2.1 2 1.000 euros i una subvenció
pera la Fira Infantil p er un impo rt de 25.000 euros.
Per altre p art, d 'acord amb el que s'explica a l'apartat 14 de la nota 4 de
mes de Registre i Valoració d'aq uesta memoria, 1' Ajuntament ha realitzat
una transferencia de capitol p er import de 2.509.57 4 euros al 20 16 i
5. 150 .6 13,72 euros al 201 5 per la cancel1ació anticipada deis p réstecs avalats
~
per i'Ajuntament.
L'import total a portat entre els exercicis 20 14 i 20 16 és de 16.946.269,72 euros.
Aq uests préstecs s' havien cons;titu'it pel finan<;:ament de una serie d e obres de
interés público genera l d ' acord amb els estatuts de la Societa t.

El seu registre comptable s'ho efectual a tenent als béns finan<;ats, el que ha
suposat la comptabilització d'ingressos en el compte de perdues i guanys de
l'exercici 2016 per un import de 1.669.000 euros i a l'exercici 2015 per un import
de 3.092.16 1,76 euros. L'import pendent d'imputació al 31 de desembre de
2016 és de 6.3 16.344,63 euros i sera imputa t a resultats deis propers exercicis
a tenent a la vida útil restant deis béns finan<;ats o en el moment que aquests
siguin baixa de balan<;.
2. Arrendament pera actes públics a 1'Auditori i Fira amb uns ingressos to tals de
40.807,87 euros.
3.

\

En l'any 2015, a l'apartat d'entrega d'edificis i encomanes, I'Ajuntament va
adquirir a PROCORNELLA els immobles de Can Bagaria 2.182.274,64 euros.
Tambe es va fer !'entrega de les encomandes pendents de Urbanització de
la Pla<;a Fontsanta per un import de 802.854,25 euros, reurbanització de
carrers 904.430, 11 euros i la repara ció de la coberta del PELL per 151 .57 4.45
euros.
•.......,
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b) Despeses

1

,,'<,,
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l. L'Ajuntament ha liquidat en concepte de tributs a la socie
lmpost de Bens lmmobles i 1m post d' Activita ts Economiques per
de 530.561 ,75 euros.
Al 20 16, s'ha abonat a I' Ajuntament 369.1 70 euros en e
l'aprofitament urbanístic de Projecte de Reparcel ~oció de I'HOC.
2. Radio Cornella. Serveis de p ublicitat p er a les feries i actes organitzats, per un
import de 6.294,36 euros.
3.

Tecsalsa. Prestació del servei de manteniment de l'enjardinament de l'entorn
de edifici de PROCORNELLÁ; a més de un sub stitució de materials a l'entorn
de l'edifici de la Fira, per un irnport de 83.590,21 euros.

e) Creditors

(

Ajuntament de Cornella. La partida esta compasada per un fraccionament de
d'impost d' IBI del 2015 i canon deis aparcament de Pral de la Ribo i Almogavers,
res tant al 2017 cancel ·la t el deute.
d) Avanc;ament encomanes

l.

A data 31 de maig de 2012 el Pie de 1' Ajuntament de Cornella va acordar
l'encomana de gestió de la re urbanització de d iversos corres a Cornella de
Llobregat per un import total , abonat, de 1.300.000 euros. Al 2015 s'han
entrega! les obres a 1' Ajuntarnent per un import de 904.430,11 euros. Restaría
pendent realitzar encamando per un import de 395.569,89 euros.

2.

Pendent de liquidar comptablement es traben ob res de rehabilitació del local
a Mossen Cinto Verdaguer per un import de 374.840,90 euros.

e) Altra informa ció

l.

La societat te nou membres dintre del Consell d ' Administració, a mes de la
Secretaria del Consell.

2. No existeixen obligacions de sous, dietes i remuneracions a membres de
l'organ d 'administració. La Secretaria del Consell d'Administració, te una
remuneració de 19.7 19.85 euros a l'exercici 20 16 i 19.524,60 euros al 20 15.
3.

No existeix cap obligació assumida per compte de l'organ d'administració a
títol de Garantia. No existeixen obligacions contretes en materia de pensions
ni assegurances de vida. No hi ha avan<;:aments ni credits concedits al
conjunt de membres de l'orgcm d'administració. Tampoc amb els membres de
1' Alta Direcció.

4. Els correes i persones que conformen l'alta direcció són:

\

•

Gerent d' Administració i Finances: Ernest Marco Fernández, amb un
sou brut a l'any 2016 de 82.570.76 euros, i l'any 2015 de 81.781,16 euros.

•

Gerent Planificació i Gestió Urbanística: Ricard Casademont i Altimira,
amb un sou bruta l'ony 2016 de 94.41 4,94 euros i a l'ariy 20 15 de
93.511 ,84 euros.

En l'exercici 2015, també formava part de l'alta direcció el Gerent de
Desenvolupament urba i p lanejament, Jose Antonio Marín Sánchez, quin sou
bruta l'any 2015 va ser de 87.129,21 euros.
5. Situacions de conflictes d'interessos deis administradors.
En el deure d'evitar situacions de con flicte amb l'interes de la Societat, durant
l'exercici els administradors que han ocupat correes en el Consell
d' Administració han complert amb les obligacions previstes a l'article 228 del
Text Refós de la Llei de Societats de Capital. Així mateix, tant ells com les
persones a ells vinculades, s' han abstingut d 'incórrer en els suposits de
conflictes d'interes previstos en l'article 229 de l'esmentada llei.

........_

------~--------_;
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17.
l.

Altra informació
El número d'empleats a la finalitzoció de cadascun deis
continuació:

Exercici 20 16
NO

Categoria
Gerent
Director
Grup 1 TGS
Grup 2 (TGM/cap sup)
Grup 3 nivell (cap.1,
cap eq. inform.)
Grup 4 Nivel 1 (encarregat)
Grup 4 nivel2 (afie. la, deln.
secr.dir. cials
Grup S nivel 1 afie . la varis)
Grup S nivel 2 afie. 2a)
Grup S nivel 2 ofic . 2a varis)
Grup 6 nivel 3 auxiliar)
Grup 7 nivel 3 neteiadores)
Monitor A
Monitor e 24
Recepcionista
Total

Dones

8

Homes
2
2
S
3

2
2

1
2

1

187%
1 87%

12
1
14
7
S
1
1
26

3
1

9

11 21%
o 93%
13,08%
6 54%
4 67%
093%
o 93%
24 30%
7 48%
100 00%

2
2
16

1

1 87%
1,87°/o
14,95%
7,48%

11
S

14
7
S
1
1
13
1
41

8
107

promlg categorles

13
7
66

Exercici 20 15
Categorra
Gerent
Director
Grup 1 TGS
Grup 2 (TGM/cap sup)
¡urup J mver 1 lcap.1,
cap eg_.lnform.)_
Grup 4 Nivel 1 ( encarregat)
IGrup 4 mvel 2 (ofic. 1a, deln.
secr.dir. cials)
GruJlS nivel 1 ofic. l a varis)
Grup S nivel 2 (ofic. 2a)
Grup S nivel 2 ( ofic. 2a varis)
Grup 6 nivel 3 (auxiliar)

NO
2
1
17
8

-

-_

-

2
1

2
1

13
1
14
9
6

4
1
9

--

~-cionista
Total

25

~==--8- - - - -109

42

1,83%
0,92%_ _

9

11,93%
o 92%
14
12 84%
6_ _ _ _ _ 8,26%_ _ _
5,50%
_
_0,92°1o_ _
1

----u--- __ ____22,94%_ _

----¡:-- -

promlg cotegortu
1 83°/o
0,92%
15,60%
7,34%

12
6

---____
-- -

~? nive!l.J.~~.!l~----------1
----¡:-~?r A - - -- - - -- - - - - - - - - --- - - - 1_____ ---'TI·--- Monitor e 24

Dones

Homes
2
1
S
2

.Q<2~--

7
67

7,34%

--

-ioo,ooo'¡;---

La distribució per categories és en termes similar a la del número d'empleats a la
finalització de cadascun deis exercicis detallada en els quadres anteriors.
La mitjana d'empleats del 2016 ha estat de 104,67persones (fixes: 90,50, no fixes
14,17). Al 2015 ha estat de 103,21persones (fixes: 89,50, no fixes 13,71 ).
La mitjana d'empleats del 2016 i 2015 per categories i amb d iscapacitat superior o
igual a l 33% és 0,01%
2. Els honoraris previstos de l'empreso auditora "Gabinete Técnico de Auditorio y
Consultorio SA" pera la realització de !'auditorio del 20 16 són de 16.678 euros i els
honoraris pera la realitza ció de !'auditorio del 20 15 van ser de 16.416 euros.

3.

Altra informació
De les promoció d'habitatges realitzades por Procornella, aquesta monté un dret de
tanteig o carta de gracia en el suposit de venda per part deis propietoris.
Existeix Carta de Gracia per 20 anys (fins gener de 2024) sobre 54 habitatges protegits
a la promoció de Suris (edificis All i AL6).
Existeix Corta de Gracia per 20 anys (fins gener de 2025) sobre 70 habitatges protegits
a la promoció de Suris (edificis AL2 i AL7).
Existeix Corta de Gracia per 30 anys (fins octubre 2034) sobre el terreny i la promoció
de Fatjó 4 . El terreny va ser venut a Foment lmmobiliari Assequible SA per a la
construcció de habitatges de lloguer a preus assequibles.
Existeix Carta de Gracia per 20 anys (fins octubre 2027) sobre 45 habitatges protegits i
lliures a la promoció Destraleta 1.
Existeix Carta de Gracia per 20 anys ('fins octubre 2028) sobre 40 habitatges protegits i
lliures a la promoció Destraleta 2.
Existeix Carta de Gracia per 20 anys (fins julio! 2029) sobre 42 habitatges protegits a la
promoció Destraleta 3.
Existeix Carta de Gracia per 20 anys ('fins desembre 2029) sobre els 151 habitatges a la
promoció de ctra d'Esplugues 55-57.
Existeix Carta de Gracia per 20 anys (fins juny 2030) sobre els 120 habitatges a la
promoció de Salvador Allende 57-59.
Existeix Corta de Gracia per 20 anys (fins octubre 2030) sobre els 48 habitatges a la
promoció de Línia Electrice 23-25.
Existeix Carta de Gracia per 20 anys (fins desembre 2030) sobre els 42 habitatges a la
promoció de Línia Electrice 1-3.
L'empresa entén que la informació jo subministrada reflecteix suficientment la imatge
fidel del patrim oni, la situació financera i els resultats.

4. Fets posteri ors a l tancament
No s' ha produ'it, entre el tancament de l'exercici i la formulació de comptes, cap fet
posterior que pogués afectar a correccions en els registres comptable ni a la
manifestació d'actius o passius contingents que no estiguin jo recollits en els presents
comptes anuals, o que hagués de ser informal en aquesta memoria.
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En l'exercici 2016 s'ha complert el pressupost previst en quan a l'explotació de toles les
instal ·lacions i centres que gestionen les órees de promoció social i económica . En el capítol
de vendes previstes de terrenys i finques, no s'ha complert perla demora en la venda de la
parcel.la HOC, a causa de dificultats administratives i jurídiques i la prorroga del conveni
amb I'IMPSOL, perla venda de la parcel.la 125 del sector Ribera- Salines.
Duran! l'exercici 2016, s'han complert les següents actuacions:
1.- El compliment del contracte- programa amb 1' Ajuntament per valor de 2.121 .000 euros.
2.- La signatura de l'escriptura pública per la venda de la finca UE6, del sector
Bagaría/Alstom, per un valor total de 3.500.000 euros.
El detall de tots els ingressos consten a la memoria econom1ca. Cal fer constar que els
ingressos efectius finals de les orees social i económica han supera! la previsió inicial en
296.000 i 202.000 euros. respectivament.
Com a fet destacable d'aquest exercici. c al remarcar l'amortització parcial anticipada d 'un
préstec. per valor de 2.509.574 euros per l'aplicació del superovit pressupostari de
1' Ajuntament. En ingressos té un impacte de 1.669.000 euros, coma transferencia de capital.
Amb aquesta reducció del deute, s'ha produ'lt un ajust de la despesa estructural, per la
disminució de la correga financera de 54·t613 euros respecte al 2015.

L' empresa ha tingut uns ingressos comptables de 15,4 mili
següent per orees:
Promoció Urbana . . . . . . . 8,4 milions € (54,2 %)
Promoció Económica .. .. 2,0 milions € ( 1:3,1 %)
Promoció Social . . . . . . . . 4,6 milions € (30,1 %)
Estructura . . . . . . . . . . . . . 0.4 milions € (2,.6,%)
Total. . ................ 15.4 milions €

S

u'lts de la manera

""

L'orea de Promoció Económica tindria la següent distribució per departaments deis ingressos
generats (xifra de negocis), sense tenir en compte les subvencions rebudes:
Centre d 'Empreses .. 578.409 euros, un 6.6% més que l'any anterior (inclou Viver)
Fira de Cornello .... 738.078 euros. un 21,3 % més que el 2015.
Cornello Creació . . . 202.870 euros, un 11% més que el 2015.
a resta d'ingressos corresponen al serveis centrals. a les subvencions rebud es i ingressos
mptables amb contrapartida a despeses.
L'orea de Promoció Social. inclou el Pare Esportiu llobregat. el Centre Cívic i la Ludoteca d
Pare Esportiu, més el Complex Aquotic i Esportiu de Can Mercader i 1' Auditori de Cornello,
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una xifra de negocis de 2,3 milions, que representa un 5 % més que l' any 2015, per la b ono
temporada de les piscines d 'estiu i el manteniment del nombre d'abonats a les instal ·lacions
esportives i d'activitats a 1'Auditori, amb una lleugera tendencia al al<;a.
En quan a l'apartat de despeses, el total de despeses es de 18,5 milions d'euros. La
distribució de les despeses per orees és la següent:
9,5 milions €
Promoció Urbana .... .
Promoció Economica .. .
1,9 milions €
4,6 milions €
Promoció Social ...... ..
Estructura ........... .
2,5 milions €
Total .... . ...... . ... .
18,5 milions €

(51,6 %)
(10,3%)
(25,0%)
(13,1 %)

La distribució de les despeses per Departoments de l'orea de Promoció Económica és:
Centre d'Empreses ... 849.327 €,
Fira de Cornello . . . . 818.605 €,
Cornello Creació . . . 252.813 €,
El resultat final ha estat negatiu en 3. 196.135 euros. Aquest resultat s' ha donat per la
impossibilitat de formolitzar les dues vendes previstes de les finques HOC i de Ribera- Salines.
1 el pagament d'una sentencia per l'expropiació de tres finques del sector BagariaTravessera- Sandor, per valor de 1.600.000 euros.
a resta del compte d'explotació d'ingressos i despeses s'ha complert en les seves previsions
nicials, amb una desviació de més ingressos en les instaHacions esportives i Fira, i d'una
majar despesa en reparacions i mantenirnent de les instal ~acions.
\

a evolució en els últims tres anys deis ingressos de les diferents orees ha estat la següent:
Area

2015

2016

13. 707.2~~5 , 70

16.522.716,47

8.320.118,29

719.199,92

695.667,85

753.687,92

2.338,94

53.145,75

107.198,79

Fira

707.592,95

780.266,26

918.617,77

Cornello Creació

183.600~00

187.696,40

207.870,33

Total Economice

1.612.7:::1,81

1.716.776,26

1. 987.374,81

PELL

2.460. 652,60

2.49 1.412,64

2.628.621,75

Can Mercader

1.217.341,57

1.346.235,54

1.237.556,64

Centre Cívic/Ludoteca

170.393,28

192.722,52

Auditori

392.305,10

464.944,02

505.463,64

4.240.692,55

4.495.314,72

4.566.508,67

788.090,40

577.062,99

20.348.750,46

23.311 .870,44

Urbana

Centre Empreses

"~

2014

Viver Empreses

~tal Social

Est~tura
Total ingressos

.

~

1

194.866,64

410.184,92
15.284.186,69

Pel que fa a la xifra de negocis, l'evolució ha estat la següent:
Area

Departament

Urbana

Total Urbana

Económico

Social

2014

2015

2016

6. 932.722,94

10.949.670,56

5.970.293,88

Centre Empreses

476.088,23

528.630,23

532.120,54

Viver Empreses

13.845.75

46.288,79

Firo

2.338,94
.:JU.:J.I !L,95

608.366,26

738.077,77

Cornella Creoció

1tl4.6UJ,/;;

182.696.40

202.870,33

Total Economica

1.168.203,87

1.333.538,64

1.519.357,43

PELL

1.140.207,15

1.207.218, 13

1.243.874,91

Con Mercader
Centre Cívic/Ludotec

662.913.85

769.579.80

812.150,92

27.654.72

26.683.26

25.916.88

Auditori

230.075,06

210.054,02

242. 173,64

2.060.850,78

2.213.535,21

2.324.116,35

4.956

6770,14

4.150

10.166. 733,59

14.503.514,55

9.817.917,66

Tota l Social
Estructura

Total Estru ctura

Total

Total PROCORNELLA

Les despeses han evolucionat per orees, e n els últims tres anys:

"""~

Departament

2014

2015

Urbana

1o. 747.853,02

14.346.101 , 14

9.485.651 ' 12

708.34 1,92

749.506,17

741.977,56

Centre Em preses
Viver Empreses

í

4¿

2016

109.533,96

107.350,20

Fira

53.035,30
764.247,09

873.295,57

8 18.605,37

Cornell a Creació

247.685, 19

200.660,79

252.813,72

Total Economice

1. 773.3109,50

1. 932.996,49

1. 920.746,85

PELL

2.516.3:36,51

2.541.806, 10

2.552.076,10

Can Mercader

1.134.915,72

1. 120.881,06

1.139.212,4 1

198.012,34

207.175,98

229.898,25

559.009,56

659.555,51

673.818,16

4.408.274,13

4.529.422,65

4.595.004, 92

3.342. 943,09

2.437.488,57

2.478. 919,28

20.272.379,74

23.246.008,85

18.480. 322, 17

Centre

Cívic/~eca

Auditor~'::_'~~
Total~

flal ~~

,.,

'

~

¡.

~
1=
...

:i •. ....,_ -

Estruc

l

~.-~

r!'

Adlltrfa1.f • ·
Total df'~~NIIitorra,

e- / -----'
~

~.. e.\.~

':>iz
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~,...>...
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Pel que fa al resultat deis tres últims exercicis, i la seva evolució ha estat:
2.014
Resultat
exercici

2.015

76.370,72 euros 65.861,59 euros

2.016

- 3.196.135,48 euros

Les inversions de l'any 20 16 més importants han esta t el canvi complert de la sonorització de
1' Auditori, per un import de 112.000 euros, la instaHac ió de les moquetes que conformen
l'espai del "Cornelló en Miniatura " ubicat al Pare Esportiu, per valor de 17.800 euros, la
dotac ió d'un sistema de detecció d' incendis del nou Viver. per valor de 5.000 euros i la resta
de inversions han estat la renovació d'equips informótics i actualització de software,
diferents millares en les diferents insta! ~acions. La inversió total ha estat de 189.000 euros .
Els propers anys seran importants per a la consolidació d e la societat com a eina municipal
per a el desenvolupament de diversos projectes al municipi i sobretot, pel desenvolup ament
del planejament urbanístic de la Ciutat.
Per una banda, durant l'any 2017, esta prevista la venda d e la parcel.la 82 del sector Millars,
la forma lització de la venda de la finca HOC i de la fin ca UE5 del sector Bagaria. També la
sig natura de la venda de la parceHa Pisa a I'IMPSOL.
A l' órea social, seguir com a línia de retenencia a la ciutat. coma centre sociocultural, de la
Ludoteca i el Centre Cívic i l'impuls deis dos eixos esportius, Pare Esportiu i Can Mercader,
amb més serveis i usuaris. En el hall del Pare Esportiu, aconseguir el p ie funcionament del
"Cornelló en Miniatura", per escales i parlliculars. Pel que fa a 1' Auditori, seg uir amb la bono
programació de teatre. música i dansa i consolidar el format Sala2.CAT, com a espectacle
en viu i en curt davant els espectadors.
A l'area económica, la proposta d e treballar per l' impuls deis emp renedors. des de el Centre
i el nou Viver, a la creació d'empreses i ocupació. Finalitzar l'acompanyament d e la primera
edició del Cornelló Open Future i con vocar la segona edició, en col·la boració amb
Telefónica.
Estudiar la creació d 'un tercer viver en el sector Destraleta, en els locals comercials que
disposa la Societat.
Pel que fa a l finan c;:ament de la Societat, i d esprés de la re - negociació de les condicions
deis préstecs l'any 2016, seguir en la línia de reduir deute bancari, ambles vendes d e finques
i pisos llogats. que fan que la despesa estructural baixi.
Durant l'exercici 20 16 no s' han realitzat actuacions en materia d 'investigació i
desenvolupament. Així mateix, al 2016 no s'han adquirit instruments de patrimoni propis, ni
amb posterioritat a l tancamen t s'han produH fets o circumstóncies que puguin alterar
significativamen t la situació económica financera d e la societat.
eríode mig de pagament a p roveTd ors de 2016 és de 3 1 dies.

~

AR EA

E CONÓMICA

CENTRE D 'EMPRESES BAIX LLO BREGAT
Les activita ts que desenvolupa el Centre d' Empreses es tan orientades a generar iniciatives de
suport a la creació i c onsolidació de micro i petites empreses a Cornella. p er ta l que p uguin
augmentar la se va comp etitivitat i. en último instancia, crear una majar ocupació.
El Centre d 'Empreses realitza la seva activita t des de 5 orees o grans línies d'activitat des d'on
o fereix serveis gratu"its o subvencionats (des de les orees de creació, consolidació i
acceleració) i d'altres amb cost directe per l'usuari (des de les orees d'allotjament i de
tramitacions de gestoria).
l. .Area de creació d'empreses

2. Area d'allotjament empresarial
3. Area de gestoría
4. Area de consolidació i creixement
5. Area d' ac celeració de start ups
En referencia a ls recursos i col ·labora cions externs, al llarg de l'any 2016, s' han signat o
estoven en vigor els programes i convenis següents:

a j PROGRAMES SUPORT TEIXIT PRODUCTIU: Diputació de Barcelona - Ajuntament d 'Esplugues ..
b / PROGRAMA PAE o Punt d'Atenció a I'Ernprenedor: Diputació de Barcelona
c/ PROGRAMA REEMPRESA: Diputació de Barcelona
d/ CONVENI amblES Esteve Terrades
e j PROGRAMES AODL: Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
f/ CONVENI AMB CAMBRA DE COMER<;
g/ CONVENI AMB INNOBAIX
h/ Projecte CuEme (Cultura Emprenedora a I'Escola): Diputació de Barcelona
i/ Conveni amb el Gremi d'lnstal ~adors del Baix llobregat
j / Programa Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat (Consell Comarcal)
k / Conveni amb PIMEC (Relleu generacional)
1/ Conveni amb Telefónica (Programa Camella Op en Future)

l . REACIÓ D'EMPRESES
Des d'aquesta orea s'imparteixen el seminaris i programes de sensibilització (a a turats,
estudiants i escolars), cursos de formació en gestió empresarial. sessions informatives per a la
creació d'empreses, suport individualitzat per a la realització del pla d ' empresa,
intermediació en la recerca de financ;oment i subvencio ns, recerca d'informació per a
estudis de mercat. suport per a capitalitzm l'atur.

1.1. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ
Les accions de sensibilització tenen per objectiu conscienciar proporcionar informació sobre
creació d'empreses i e sperit emprenedor, tant a estudiants de la zona d'influencia del servei
coma la població en general (en especiol a turats).

1\

SENSIBILITZACIÓ
Públic destinatari

20 15
Accions

2016

Eleneficiaris/ aries

Accions

Beneficiaris / aries

Estudiants lnstituts

9

258

6

113

Públic en Qenera l

o

o

2

377

Estudiants Primaria

2

50

o

o

11

308

8

490

Total

1.2. ACCIONS D' INFORMACIÓ 1 ORIENTAC:IÓ
Accions d'informació i orientació

20 14

ND Sessions lntroducció a l'emp renedoria

Nombre d'assistents

2015

2016

38

35

25

19 1

195

118

1.3. ACC IONS D' ASSESSORAMENT: EMPRESES 1 LLOCS DE TREBALL CREATS

Al llarg de l'any 20 16 un total de 300 emprenedors han rebut algun tipus d ' assessorament en
el Centre d'Empreses, a lguns deis quals pmvenien d'anys a nteriors:

\

Año

Emprende dores

2016

220

20 15

49

20 14

11

>20 14

20

Total

300

Procedencia deis emprenedors

Amb referencia a la procedencia deis emprenedors, durant l'any 2016 observem una~
disminució del número d'emprenedors de Cornella de Llobregat. Hem passat del 56,1% a
48,44% sobre el total, com podem veure en el quadre següent:
Població

2014

2015

2016

Cornella de Llobregat

49,40%

56,10%

48,44%

Resta Baix Llobregat*

28, 10%

25,30%

28,03%

6,20%

2,00%

3, 1_1%

9,40%

9,90%

10,73%

L'Hospitalet
~rce lon a

Situació laboral deis emprenedors

La situació laboral entre els usuaris emprenedors esta canviant respecte als anys anteriors i
s'esta igualan! la proporció de persones que volen emprendre que estan a l'atur i en actiu .
________..,_A~IIIarg de l'on= :n 48% d eis emprenedors d el Centre són persones en actiu.

~

82

11 Actiu

62%

• Aturat

6 1%

2012

60%

2014

2013

2015

2016

Empreses creades

Un 39% d'aquest 300 emprenedors han realitzat un Pla de Viabilita t. Al 20 16 s' han ereat un
total de l 09 empreses les quals han general un total de 185 !loes de treball.

Usuaris
assessorats

Empreses creades Treballadors

N° Empleats
mig

Amb Pla Viabilitat

118

66

116

1,76

Sense Pla Viabilitat

182

43

69

1,60

300

109

185

1,70

Total

\

L'evolució des de 20 12 deis usuaris arnb estudis de viabilitat i !loes de treball ereats és la
següent:

2012

2013

2014

2015

2016

Usuaris amb estudi de viabilitat

69

101

88

119

118

Empreses ereades

34

50

65

l OO

109

Lloes de treball ereats

59

98

lOO

128

185

Situació laboral

1.4. ACC IONS DE FORMACIÓ
Al llarg de l' any 2016 s'han realitzat un total de 42 sessions i ha n assistit 256 persones.
2. ALLOTJ AMENT EMPRESARIAL
El Centre d'Empreses gestiona la eessió d'ús d'espais i serveis d' infraestructura en dues
instal ·lacions: el Centre d'Empreses Baix Llobregat a l C/Tirso de Molino 36 i el Viver
d'Empreses al e/ Joan Fernandez. 3.
El Centre d 'Empreses, de 4.815m2 d isposa de 6 naus. 48 oficines. 200 m2 de eoworking pera
28 plaees. 2 aules de formació. 3 sales de reunions. reeepeió, offiee. terrasses exterior i altres

-----

El nou Viver d'Empreses de 1.288m2 disposa de 14 oficines, 104 m2 de coworking, 2 aules de

formació , 3 aules de formació técnica, 2 sales d e reunions, o ffice i una zona Meeting de
60m 2.
CENTRE D'EMPRESES:
Modalitat Allotjament

Espais
Disponibles

Despatxos
Naus
Coworking
Oficina virtual
Domiciliació fiscal

48
6
28
30
30

Total

142

Altes

Baixes

Empreses

%

2016
11

2016
13

ocupació

o

o

8

11
2
14

31 / 12/ 2016
46
6
21
16
25
114

o
10
29

40

96%
100%
75%
53%

83%
80%

VIVER D'EMPRESES:

El Viver d'Empreses ha acabat l'any ambla següent ocupació:
Modalitat Allotjament

Espais
disponibles

\

Altes

Baixes

2016

2016

Empreses

%

31 / 12/ 2016

Ocupació

Despatxos*

14

2

4

12

85%

Coworkin~

6

o

o

2

33%

Crowdwork in~

lO

lO

l

9

90%

Total

30

12

5

23

76%

3. G ESTORIA
Els serveis prestats des de l'area de gestoría se centren e n aque lles accio ns relacionades
amb e l compliment de les o bligacions ele les empreses, ele caire comp tab le, tributari, laboral
i mercantil, sempre des de la vessant d e l'assessorament con tinu i la fo rma ció específica a ls

~

usuoris.
Prenent com a refere ncia els 5 últims exercicis l'inc rement deis clients regula rs des de l'any
20 12 ha estat continu, passant de 44 a 67, ésa dir, c reixen t més d'un 50% e n aquest p eríode.

31 / 12/ 2012

31/12/ 2013

31 / 12/ 2014

31 / 12/ 2015

31/12/ 2016

Clients amb

~deserveis
d'assessoria regular

44

52

52

61

67

Subvencions
QUADRE RESUM DE LES SUBVENCIONS AMB INCIDENCIA TOTAL O PARCIAL A 2016

Subvenc ions

Dipufació Centre de

Quantia
otorgada

Codis

Cost mínim

Període de

elegible

realització

16Y22 157'1

Gen 20 16
175.000 €

131.250 €

Des 2016

Serveis Locals (CLSE)

-

Dipufació Recull

Gen 2016
3.440 €

2.538 €

Des 20 16

Dipufació Ree mpresa
SOC AOD L (15/16)

Gen 2016

9.8 10 €
(penden!)

9.810 €

64. 106,8 1 €

80. 133,5 1 €(

Agosf 2016

B-059/ 15

Des 20 15
Des 2016

B-035/ 16
SOC AODL (16/17)

Des 2016
52.408.75 €

65.510,94 €

B-036/16

Des 2017

4. CONSOLIDACIÓ 1CREIXEMENT D'EMPRESES
Des de l'area de consolidació i creixement s'ofe reixen els següents serveis a les e m preses de
Cornella , e n especial a les micro i petites empreses:
5.1 Realització de jornades d'interés empresarial i programes
5.2Assisténcia Técnica
5.2.1 Acompanyament en e l proc és de consolidac ió
5.2.2 Assessoramen t i intermediació e n l'obtenció de
existents, p úblics i privats.
5.2.3 Altres assessorame nts especialitzats. Economics, f

i la borals.

5.3Programa Reempresa
5.4Directori d'empreses d e Cornella

4.1 . JORNADES, CON FERENCIES 1 TROBADES EMPRESARIALS
Jornades d 'interes empresarial2016:

Les jornades realitzades durant aquest 20 16 han estat 17, amb 292 assistents.
Tall !'S de Networkinq 2016

"""

Les trobades entre empreses a llotjades a l Centre i al Viver amb un total de 3 trobades i 108
partid ants.

Els networkings sectorials, una novetat aquest 2016, amb 3 networking sectorials amb 25
assistents, deis sectors de noves tecnologies, publicitat i transport.
Club de !'oratoria

El Centre d'Empreses ha posat en marxo aquest any, el Club de I'Oratoria, crea t pera practicar
l'art de parlar en públic. S'han seleccionat 20 persones de les inscripcions rebudes.
Masterclass

Una altra novetat aquest any ha estot l'inici de les Masterc/ass en col·laboració amb el
Cornella Creació Forum. Consisteix en una classe magistral amb un ponent molt especialitzat
i de prestigien el seu comp. Les Masterclass, realitzades a 1'Auditori de Cornella.
Aquest any 2016 s' han realitzat dues Mosterc/oss:
•

El 24 de febrer la Masterc/ass d'e-commerce amb Pablo Foncillas. Van assistir 240
persones

•

El 15 de desembre la Masterc/ass de lideratge amb Alex Rovira. Van assistir 317
persones.

4.2. ASSISTENCIA TECNICA

Els principals resultats del total d'actuacions dirigides a acompanyar la gestió de les
empreses són:
Assistencia tecnica

2013

2014

2015

2016

Número d'hores

916 h

929 h

1.20 1 h

1.360 h

Número d'empreses assessorades

120

113

172

151

Número de promotors

179

165

187

200

Número de treballadors (inclou promo tors)

265

224

334

369

4
~

Assessorament i intermediació en l'obtenció de recursos economics financers existents,
públics i privats.

Durant el 20 16 s'ha participat i intervingut en la recerca de finan<;ament a un total de 14
empreses de les quals s'han aconseguit un to tal de 525.000 €.
4.3. PROGRAMA REEMPRESA

Reempresa és un projecte que té per objectiu promoure la transmissió d'empreses a través
d'una plataforma online i l'a companyament tecnic adient.

2014

2015

2016

Nombre de Reemprenedor:s atesos

5

13

45

Nombre de Cedents atesos

8

17

15

Processos iniciats

9

18

48

Casos d' exit

7

3

5

Reempresa

-

4.4. DIRECTOR! EMPRESARIAL
El Centre d'Empreses gestiona el Directori d'empreses de Cornella

4.5. PERFIL DE LES EM PRESES ASSESSORADES
El perfil de !'empresa assessorada en el servei de consolidació és principalmen t el d'un empresari
individual o microempresa.

2014
Total treballadors

2015

2016

N°Empreses

%

N°Empreses

%

1-2 Treballadors

89

79%

149

87%

113

75%

3-4 Treballadors

16

14%

14

8%

21

14%

>4 Treballadors

8

7%

9

5%

17

11%

113

100%

172

100%

151

100%

Total general

N°Empreses

%

5. ÁREA D'ACCELERACIÓ DE START UPS
Es tracto d'una nova orea on s'accelera la posada en marxa d' idees de negocio empreses de
recent c reació que tenen en comú el seu potencial de creixement (escalable).
La metodologia emprada es la que utilitza Telefónica Open Future en les seves acceleradores
Wayra y Crowdworkings a tot el mon. Lo signatura d'un conveni de col ~aboració amb Telefónica
Open Future a principis de 2016 ha facilitat la posada en marxa d'una acceleradora d'idees de
base digital al nou Viver de Procornella del correr Joan Fernandez en un espai que s'anomena
Crowdworking "La Piramide".
5. 1. CONVOCATORIA 2016/201 7

t

Hem obert la primera convocatoria Cornella Open Future el 1O de maig 2016 i ha estat acti a fins
el 12 de Juny.
Han participa! uns 40 projectes deis quols han omplert el formulari d'inscripció correctamen t
23. La primera quinzena de Juliol s'han valorat els projectes i s' han realitzat les entrevistes
de selecció . S' han selecciona! 10 projectes, deis quals a finals del 2016. segueixen 9
projectes.
5.2. ACTIVITATS OPEN FUTURE
Durant l'exercici 2016 s'han realitzat les següents 23 accions formatives:
5.3. ASSISTENCIA TECNICA
S' han destinat un total de 375 hores en tutories.

RECINTE FIRAL
A 1' any 20 16, s' han celebrat 17 esdeveniments diterents. Han consis tit en dues tires
d'organització propia, set fires, salons o convencions de gestió externa, un berenar i un dinar
multitudinaris, el rodatge de dos spots publicitaris, un acte polític, una jornada de formació,
un acte empresaria l i !'arribada del Reis Mags. El total d'expositors ha esta! de 74 4. El número
de m2 nets d 'exposició es tal de 46.577 m2 i el nombre de visitants, 1O1.449. Su posa un
increment considerable de més del 10% de toles les xifres de 1'any anterior.
A les dues fires que Fira de Cornelló ha organitzat d irectament han exposat els seus
productes 14 1 expositors, amb una superfície neta d ' exposició de 4.524 m2 i 36 .000 visitants.
De les tires, salons i convencio ns organit zades per empreses externes, s'han celebran! dues
t JI Espo rt
BASE d e ma tena
. 1 espor1'1u, 1a f'1ra
.
d e 1a cen t ro 1 d e compres: Dea
convene1ons
'
Spannabis, fira internacional del canem, la Fira Expochollos, de mobiliari, electrodoméstics i
equipament per la lla r, la Trobafira, fira organitzada pel Gremi d' lnstal.ladors del Baix
Llobregat, la fira Radical Market, tira outlet multisectoria L basicament de roba i la tira
professiona l AD Bosch, de recanvis i equipaments per tallers de vehicles.

-

~
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A continuació presentem el quadre de totes les activitats rea litzades en el Recinte Firal:

CERTAMENS REALITZATS A LA FIRA DE CORNELL.Á DURANT L'ANY 2016
NOM

\

ARRIBADA CAVALCADA REIS
MAGS D'ORIENT
ASSEMBLEA NACIONAL
CATALANA
XVII SALÓ DE LA IMMERSIÓ
SPANNABIS
TROBAFIRA
RODATGE SPOT AEROMEXICO

""

AD BOSCH
SUARA COOPERATIVA

DATA

MES

EXPOSITOR
S

VISITANTS

M2 NETS

M2 BRUTS

5

gener

1

3.000

7.000

7.000

17 a l 19

Gener

34

450

3.000

4.500

30
26 al 28

Gener
Febrer
lvlary

1
112
250

3.000
14.000
22.000

7.600
1.024

7.600
7.600
7.600 lnt.
3.500 Ext.

Abril
Abril
lvlaig
Maig

45
1
77
1

600
60
1.500
600

1.943

26
12 al 14
28

60
1.400
1.500

3.000
100
3.000
1.500

17 al19

Julio l

30

500

3.300

5.500

3y4
7
2al4
3

Octubre

1

Octubre
Desembre
Desembre

1
1
1

120
400
700
40

200
250
1.800
1.000

9 al11
14
20al31

Desembre
Desembre
Desembre

158
1
29
744

31 .200
1.279
22.000
101.449

4.500
3.000
3.500
46.577

500
1.300
3.100
1.000
7.000 int
850 ext.
5.000
7.600
77.250

11 al 13
21

5.500

Dinar
CONVENCIO MATERIAL
ESPORTIU BA SE DETALL SPORT
CAMION FORMACION STRYKER
JORNADA LUDICA COFIDIS
FIRA EXPOCHOLLOS
RODATGE SPOT PUBLICITARI
FIRA RADICAL MARKET
......_ BERENAR DE LA GENT GRAN

"1'1-Rt\ INFANTIL DE NADAL
TOTAL

88

CORNELLA CREACIÓ FÓRUM
L'Ajuntament de Cornelló de Llobregat va engegar l'any 2009, a través de !'empresa
municipal. la celebració d'un fórum de debat empresarial. amb un formal consisten! en sis
dinars - con ferencia o "brunch", a corree deis millors experts mundials de les diferen ts
vessants de la gestió i direcció empresarial. així com líders socials i polítics.
Amb aquest programa es pretenia obrir una plataforma de debat entre professionals i
experts perqué expliquin les seves iolees, sobre gestió empresarial. noves tecnologies.
mórqueting, comunicació, economía, innovació i desenvolupament. Només amb noves
idees i propostes es poden trobar les solucions adequades per sortir endavant i mirar al futur
amb un cert optimisme.
La plataforma Cornelló Creació s'ho consolidat com a motor de dinamització de
!'economía local a través del dióleg i la reflexió. En aquest any, han assistit 956 persones.
El Cornelló Crea ció fórum durant 1' exercici 2016 ha celebrat els següents acles:
El 22 de gener. Romano Prodi. Primer Ministre d'ltólia (1996- 1998) i Presiden! de la Comissió
Europea (2004- 2008).
El 4 de mar<;. Domingo Jiménez Beltrán, Director de 1' Agencia Europea de Medi Ambient
(1994- 2002) i Presiden! de la Fundació f~enovables i Jaime Martín Juez, Direector Corporatiu
de Segureta t i Medí Ambient de Repsol.
El 29 d'abril. Javier Reverte i Paco Nada!. escriptors i periodistes.
El 17 de juny, Javier Chércoles, Director del The Simon Project per 1' Associated British Foods
pie- Primark.
El 7 d'octubre, Kim Faura. Director General de Telefónica a Catalunya, Valencia. llles Balears
i Múrcia.
El 25 de novembre, Elif Shafak, escriptoro. i More Marginedas. periodista.

'

ARE A

SOCIAL

PARC ESPORTIU LLOBREGAT
1. Evolució de la BBDD

L'any acaba amb 2.964 abonats. Suposa un increment d'un 0,6% respecte a l'a ny anterior.
El pertil majoritari d'edat és el de 26 a 49 anys, amb un 45%, seguits deis joves entre 16 i 25
anys, amb un 18% i les persones de més de 60 anys, també amb un 18%.
Aquest any 2016 s'ha seguit amb una tendencia lleugera a la a l<;:a respecte l'any 2015.
2. Pavelló poliesportiu

En definitiva, les entitats que han vingut de forma fixa al pavelló durant l' any 2016 són les
següents:
- CB Cornella: equip senior, equips de base i equips de mini.
- Secció vólei FC Barcelona : 1er i 2on equip. equips juvenil. cadet i infantil.
- Jocs Escolars (dissabtes matí). Competicions de mini basquet. handbol. futbol sala
voleibol.
- CB Almeda: equips de base (fins al me s de juny)

Així mateix, l'activitat JOVES PELL. or~~anitzada pel nostre centre. ocupa un módul d el
pavelló dos di es a la setmana de 17 o 18 hores, mentre que els dimarts i dijous de 9,30 a
12,30 h es desenvolupen els 3 grups de ~~ent gron del grup Centre.
Així mateix. s'han seguit amb l'acord arnb l'lnstitut perol desenvolupament de la Formació i
I' Ocupació (IDFO).
A més s'hon llogat puntualment quatre vegades més les instal·lacions per fer diferents
activitats: campionat de hip hop, anunci publicitari, fe stival de fi de c urs i un sopar.
3. Activitats dirigides

4

La mitjano anua l diaria d' assistencia a les 18 activitats diferents que es reolitzen és de 980
persones. Aquesto doda significa un decrement d'un 1,1% respecte l'any anterior.
4. Cursets natació.
• Cursets de natació realitzats perles AMPAS deis centres educatius de la ciutat:

El Pare Esportiu Llobregat ha ocollit nou centres educotius durant l'any 2016.
TOTAL PARTIC IPANTS: 426.
•

ursets de natació realitzats des del propi centre.

S'hon re litzat 17 cursos per escolars,
L'oc upoc ió d eis c ursos és d el 60,9%,. En total. 109 participants.

5. Activitat gent gran
1

S ha continuat amb el programa pera la gent gran, en el que han participat quatre Casals
de la ciutat, amb un total de 276 participants.

7. Campus d lestiu

Del 27 de juny al 29 de juliol i del 29 d a~~ost al 9 de setembre, han passa t 294 nens i nenes de
4 a 14 anys, en la VIlo edició del Campus d Estiu del PELL. S han classificat en tres grups
d edat: petits (de 4 a 6 anys), mitjans (de 7 a 10 anys) i grans (de 11 a 14 anys) .
1

1

1

1

8. Piscina exterior
1

Es va obrir el 16 de juny i es va tanc ar el 3 1 d agost. En aquest període han passat per la
piscina, 57.512 usuaris.
9. Altres activitats

- Spinning solidai.
- Carnestoltes 2016.
- Letls move.
- Cornella es mou.
- Festa de la Primavera.
- Cross Popular Corpus.
- Zumba perla Dignitat.
- Tropica l Party.
- Pink Zumba.
- Halloween 2016.
- Xle Aniversari del PELL

CENTRE CIVIC 1 LUDOTECA
\

CENTRE CÍVIC

~ Durant l any 2016,

han programa t 91 c ursos en els tres trimestres: hivern , prima vera i tardar.
Suposen 7 c ursos més que l 1 any anterior. Al final S1 han pogut realitzar 6 1 cursos, pels qual ha '
passat 58 1 a lumnes, que dóna una mitja na de 194 alumnes per trimestre.
1

S

1

Les enquestes de satisfacció deis usuaris deis c ursos d onen un resultat global per trimestre de
8,6; 8,5 i 8,5.

A més S han organitzat 9 exposicions alllarg de l' any.
1

LUDOTECA

La Ludoteca funciona també per trimestres . Les inscripcions trimestrals totals han estat de 168
usuaris, amb 62, 60 i 46 nens i nenes de O a 8 anys. Deis 168 inscrits, 70 (42%) han e stat de 0-3
anys i 98 (58%) de 4 a 8 anys.
1

Per altra banda, tenim els usuaris puntuals, que han estat alllarg de l any, de 6 13, 196 entre
setmana i 4 17 en caps de setmana. Suposa un decrement del 4,3% resp ecte 1 any anterior.
1

D ant el període del Campus d 1 Estiu, els participants del cicle infa ntil 11 han realitzat a les
inst<tl?cions de la Ludoteca i les ludotecaries els han acompanyat les estones dedi~
a es a
la 1sc1na.

______.
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També es va participar amb un estand a la Fira Infantil de Nadal.
JOVES PELL

La tardor del 2016 s'ha inicial una nova activitaf destinada als joves de 8 a 16 anys. Es va
poder formar un grup de 11 joves de i3 a 12 anys , que feien activitats esportives i de tallers
diversos, els dilluns i dimecres.
Al trimestre d'hivern s'ha repetit el grup amb 14 joves.
CORNELLA EN MINIATURA

Coincidint amb el Ve ANIVERSARI DEL CENTRE CÍVIC 1LA LUDOTECA estrenem el 18 d'abril, un
nou projecte a l PELL que s'anomena CORNELLÁ EN MINIATURA.
Fins a final d'any han passat 2.043 nenes i nenes i 1.438 adults, per aquest espai.
COMPLEX AQUÁTIC 1 ESPORTIU CAN MEF!CADER
1. Evolució de la BBDD

L'any 2016 acaba amb 2.062 usuaris a la instal·lació. Suposa un increment de 35 usuaris
respecte 1' 1 de gener, un 1.7% més.
El perfil per edats és:
- Entre 16 i 40 anys, un 49%.
- Entre 41 i 60, un 35%.
- Majors de 60 anys, un 10%.
2. Activitats dirigides

Es fan 111 activitats setmanals, amb una mitjana diaria anual de 608 persones, un 5.7% més
que l'any anterior.
3. Cursets de Natació Extraescolar

Els cursets organitzats per les AMPAS de les escales han estat de 6 centres amb un total de
509 nens i nenes.
En els 23 cursets de natació organitzats pel propi equipament han participat 136 nens i nenes
amb quasi un 72% d'ocupació de les p loces ofertades.
4. Piscina exterior

Ha funcional la temporada d ' estiu, entre el 16 de juny fins a 31 d'agost i d el 1 a 1' 11 de
setembre. Han passat 77.577 usuaris, un 25% mé s que l' any anterior.

5. Casal d'estiu

Del 4 al22 de julio!. han passat 35 nens i nene s de 6 a 13 anys, en la 111edició del Casal d'estiu
e Can Mercader.

6. Activitats extraordinaries

S' han re alitzat moltes a ctivitats extraordinaries :
~

- Celebració del tercer aniversari.
- Cornello es mou.
- Carnestoltes 2016.
- Road to Rio.
- Vine a fer e sport salut.
- TriMercader 2016.
- Dio Mundial de 1'Activitat Física.
- Mulla't per I'Esclerosi Múltiple.
- Pink Zumba.
- Halloween 20 16.
-Nada! 2016.
També s'han organitza t diferents competicions pel C.N. Cornello.

AUDITOR!
S' han realitzat 151 actes amb una assistencia total de 45.745 persones. La despesa
d'explotació ha pujat fins els 673.8 19 €.
Els ingressos que han derivat de l'activitat han estat de 239.859 €, deis quals corresponen a
l'activitat organitzada per les diferents orees municipals la quantitat de 10.372 €. La resta,
229.487 € han estat ingressos produ'its p er la iniciativa privada i els serveis. Per una altra
banda, sumar la xifra de 263.290 € en concepte de subvencions per funcio nament que
deixaro el capítol d'ingressos de l' any 503.149 €
L' activitat realitzada a I'Auditori directoment perles orees Municipals i la propia empresa
Procornello, ha suposat un 39 % de la programa ció tota l de 1' Auditori. Cal destacar que de
les activitats realitzades a 1'Auditori l' any 2015, un 21 % del totaL pertany a l' activitat cultural.
Cal destacar que la iniciativa privada ho protagonitzat una activita t que representa un 57%.

Destacar també la solidesa, després de 14 anys de la programació estable de Primavera i
Tardor d'espectacles de gran format.
Pel que fa a 1' Auditori la programació de primavera i tardor ha esta t la següent:

Data
14/02/20 16
28/02/2016
06/03/2016
09/04/20 16
24/04/2016
29/05/2016
02/10/2016
21/1 0/2016
22/10/20 16
05/11/2016
27/ 11 /20 16
11/1 2/2016

Ti pus
activita t
Teatre
Teatre
Teatre
Musica
Teatre
Teatre
Tea tre
Pallassos
Pallassos
Música
Teatre
Teatre

Nom activita t

Espectadors

Olivia y Eugenio
L' expedient
Ser-ho o no !
Blaumut
Terra Baixa
Atchúuss!!
Donde d'agost
Leo Bassi
Carnages
Antonio Orozco
Caiguts del cel
L'avar

600
211
200
602
336
666
199
299
238
739
467
508
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Pel que fa a la nova programació de Sola 2.CAT, els espectacles han estat els següents:
Data

Ti pus
activitat

05/02/2016
19/02/2016
04/03/2016
18/03/2016
01/04/2016
15/04/2016
06/05/2016
20/05/2016
30/09/2016
14/10/2016
04/11/2016
18/ 11 /20 16
02/12/2016
03/12/2016
03/12/2016

Teatre musical
Música
Magia
Teatre
Teatre
Teatre
Tea tre
Teatre
Música
Teatre
Teatre
Circ
Teatre
Teatre
Teatre

Espectadors

Nom activitat

Noc Cabaret!
Erwyn Seerutton?s & Ensemble
Hausson Magia!
Doña Rosita la Soltera
Sin Remite!
Desig de nit
Houdine l'art de la fugida
Be God is
Toti Soler & Joan Massotkleiner
Guanyadors
Un paseo por Doña Rosita
lntarsi "EIA"
Hendaya
Hendaya
Hendaya

133
112
64
133
82
132
105
94
73
128
126
86
122
64
124

En total han assistit 6.643 espectadors, a mb 27 actuacions.
2. ESTADÍSTIQUES

• L'Auditori de Cornella • Are es Municipals
• Entitats ciutadanes

• Iniciativa privada

71%

• actNtatsculll'als
•Jomadestk:ni(I.Jes i conoressos
acti'.¡ta: slrt<11ti!s ljwen•s

d'altres ( sodals, esportlus. polftlc.s. slntfcals ...)

L' Activitat de L' Auditori a l'a ny 2016, ha suposat un augment general d'activitats. original
basicament pel comportament contractual de la iniciativa privada i la consolidació de la
programació propia i de la Sala 2.CAT.
'assistencia d e públic, íntimament !ligada a la celebració d'actes, va tenir un fort increment
l' a
97 en que L' Audi tori va tenir tombé una majar activitat. Des d e 1998 el nombre
d'assiste·nts a les diferents cites es consolida amb una tendencia estable fins el 2004, am
una pujada forta de públic perla incidencia del Petit Liceu, fins el 2010, que comen a
baixar fins ara, amb la meitat d'espectodors que fa cinc anys i en aquests moments hi ha
repunt per la majar a ctivita t.
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EVOLUCIÓ DE L'ACTIVITAT 1995 - 2016
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ÁREA

URBANA

GERENC IA DE DESEN VOLUPAMENT URBA 1PLANEJAMENT

1.

Pr o m oc i o n s d'habit a t ge

Les línies d'actuació han anat com els anys anteriors a acordar l'alienació de sol urbanitzat
per tal que fos la iniciativa privada qui desenvolupés les promocions. amb la possibilitat
d' intervenir en el procés de comerciali1Lació deis habitatges per tal d'afavorir les demandes
d e la població de Corne lla. Aques to decisió comporta una voluntat de recuperar les
inversions realitzades anteriorment per a l'adquisició de sol. redacció d' instruments
urbanístics i comp liment de les obligacions urbanitzadores.
A més hi ha la volunta t d'oferir sol a l rnercat capa<;: de gara ntir la implantació d' habita tge
protegit
a)

\

Parcel ~a UE 5 i UE6 d 'Aistom-BClgaria.

El concurs de les UE 5 i 6 es va produir en data 15 d' abril de 20 15 Adjudicant-se per un valor
de 8.500.000€ a !'empresa METROPOLITAN HOUSE. Els b locs es destinen a 13.936m2 de sastre:
270m2st comerc ial-terciari
2.733m2st habitatge protegit régim general
2.639 m2st habitatge preu c oncerta t
91 Om2st habitatg e pro tegit a preu conc:ertat
7.322m2st habitatge en régim lliure
Óurant el 2016 s'ha e fectuat la formalització de l' escriptura pública de la UE6 i de la gestió
amb la Junta d'apoderats deis espais públics a urbanitzar i de les fa ses d'execució deis
projectes. El desenvolupament d eis b locs i de la urbani tzació de l'entorn c ulminant-se el
procés en els proxims anys . Així matei>:, s'ha estudiat l'a lineació de l'habitatge dotacional
públic de les parcel ·les UE-7 i UE-8 a ti de garantir la implantació d'habitatge de lloguer
social i protegit al municipi.

b) 8locs B2, 85, 87 i 88 de Millas Est.

La situació economica deis darrers anys han fet cada cop mé s difícil la venda de sol p era la
promoció d'habita tge tant lliure com c:oncerta t tant pel valor del sol com per les dificu ltats
financ:eres del merca t immobiliari. a tal efecte s'han cercat mecanismes per garan tir la
construcció d'habitatg e a un p reu raonable i consegüentme nt métodes de venda c om la
permuta. Durant aquest 2016 s'ha produ'it la culminació de les cons truccions deis b locs B5 i
B7 que venen lligats a processos d e venda. Així mateix s'han intentat comercialitzar les
parcel ·les B2 i B8 que varen restar desertes en sengles p rocessos de licitació, d'aquesta feina
ca l destacar l'oferimen t d'una p roposta que p lanteja l'adjudicació a un valor lleugerament
és alt que el 90% del valor del p lec per a la parcel ·la B2. Així mateix s'ha estudiat la
po · ilita t de desenvolupament de la B8 mitjan<;:ant diversos procediments que garanteixin
la con
cció deis habitatges destinats a lloguer.
Pel que fa a la urbanització, s'han co nc los els projec tes d' urbanització deis sois destinats
sistema viari i zones verdes encara per urbanitzar, executant-se les rampes a l'entorn del b loc
de la B7. Aquests projectes permetron la liquidació definitiva del polígon d ' a c tuació
urbanística.
~
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2.

Execució

de

planejam e nt

a) PMUl Siemens-Eisa .

A l'any 2016 s'ha estudiat tipologicament els aprofitaments assignats perla MPGM a diferents
ómbits i s'ha estudiat les reserves de sistemes en el more del Projecte Cornelló Natura en
especial émfasi a la gran pla<;a previsto davant de l'edifici historie de Siemens i la passarel ~a
de c onnexió amb l'entorn de l'estació del ferrocarril. Els estudis han de comportar la
redacció del PMU i els projectes d'urbanització i de gestió durant l'any 20 17.
b) PMU2 Plasmica.

{

A l'any 2016 s'ha redactat el projec te d 'obres bósiques de la nova vialita t i el Pla Especial
d'lnfraestructures que ha de permetre repartir els costos del nou vial entre els sectors que hi
confronten i que es veuen a fa vorits per a la seva obertura. El PEI ha servit p er poder es tudiar
conjuntament amb les empreses implantades a l'entorn l'accés a les seves instal·lacions des
de la vialita t deis sectors industrials a ti de reduir de cara al futur el trónsit industrial en sectors
urbans residencials. El PEI ha estudiat també el drenatge urbó del triangle format pels c arrers
Sevilla, Carretera d'Esplugues i lgnasi Iglesias.

e) PMU5 Silici-Rosselló-Siemens.

Durant l'any 2016 s'ha estudiat diverses alternatives d'ordenació deis dive
definides en el planejament així com !'encorree de I'AQR sobre l'activitat indu
al terme de 1' Hospitalet a fi i efecte de complimentar les determinacions en rTI'{'!RIIIIIIiWille'e
protecció civil d efinides en la MPGM aprovada.
Així mateix s'han elaborat informes técnics per a processos contenciosos davant de
l'ajuntament per part de propietaris de sois situats a l'entorn q ue afecten el
desenvolupament de l'ómbit. i en relació a l Pla Director Urbanístic de la Gran Vio que afecta
directament a l'accessibilitat del sector urbanístic.
S'ha encarregat l'estudi de mobilitat, que esta en avanc:;ada fase de redacció, en base a
aquest estudi i l'estimació deis costos que se'n deriven es podre realitzar l' avaluació
economica i la reda cció del PMU.

d) PMU7 Tints Especials.

urant l'any 2016 s'ha licitat la redacció del Projecte d'Obres bósiques i c omplementóries i
1' anc:; del projecte de reparcel·lació del PAU l . La licitació oberta a un eq uip
d'ar uitectes, enginyers i advocats ha de permetre revisar i verificar les valoracions tetes en
l'estudi de la divisió poligonal redactado anteriorment.

--- ____

--.......,
__;

,

S'han realitzat un seguit de reunions amb els propietaris a fi i efecte de garantir el
desenvolupament del pla.
Els estudis encarregats han de comportar la redacció del PMU, els projectes d'urbanització i
de gestió durant l'any 20 17. Així mateix han de permetre una execució en fases o unitats
fun cionals que garanteixin el desenvolupament del sector en base a les necessitats de la
ciutat i la situació conjuntural de les propietats incloses a l'ambit de desenvolupament.

e) PAU HOC

En data de 9 de setembre de 2015, e l Direcció General d'Urbanisme va aprovar
definitivament la modificació de la Troma Urbana Consolidada de Cornella de Llobregat
cosa que ha comporta! el desenvolupoment de les parcel ·les d' Aparellatge i HOC i per tant
la redacció deis projectes de reparcel ·lació i urbanització que varen ser entregats i tramitats
aquest 2015.
Durant l'any 20 16 s'ha redacta!, i trarnitat els projectes de reparcel ·lació i urbanització del
polígon d'actuació culminan! en dota de 10 de juny de 2016 l'aprovació definitiva
d'ambdós documents.
La inscripció registra! de les parcel ·les sortints del projecte de reparcel ·lació comportara
l'alineació de la finca .
f)PMU Fira

Durant l'any 20 16 s'han realitzat diverses propostes d'ordenació q ue han comporta! la
necessitat de poder incorporar majar sostre sorgit d'altres actuacions d ins del municipi. A tal
efecte, en data de ... e l p ie municipal va aprovar l'avan<; de la MPGM a l'ambit ....
El p lanejament de la MPGM incorporora les determinacions de detall propies del PMU de
l'esmentat ambit i permetro el desenvolupament del sector. A tal efecte a finals de 2016
s'esta estudian! un procés de licitació deis treballs de projecte d'urbanització, edificació i
reparcel ·lació que concretin les solucions tecniques a implantar a ti de que e l 2017 es pugui
disposard'un p lo nejomenl oprovot i copo<; de serdesenvolupol.
~

3.

Edifi cac i ó

Urbonit zac i ó

Encomandes d'obres

En el more de desenvolupament deis sectors urbanístics, l'any 2016 ha estat fonamental per
estudiar diversos projectes destinats a equipaments públics que durant l'any 2017
s'aprovaran, tramitaran, licitaran i s'executaran a ti de que a inicis de 20 18 puguin estar
acabats.
Cornella Natura

Durant l' any 2016 s'han redacta! per part deis Serveis Tecnics de Procornella diversos
rojec tes d' urbanització d'espais lliures i de reurbanització de vialitat inclosos en el projecte
d
ornella Natura. Els projectes redaclats es tramitaran i s'executaran durant els anys 2
2018.
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4.

Ges ti ó

p atrim o ni a l

Arrendaments
Locals

•
•

Local comercia l Avda Baix Llobregat. Local de 1.700 m2 q ue en aquest moments es !roba
arrendat parcialment al SOC.
Local a ctra. d'Esplugues 75-77, que es traba llogat a la societat CETAQUA per a la
instal ·lació del centre tecnológic de l'ai!QUO.
Habitatges
total hbt
fin promoció pro moció pe ndent
AVDA CAN CORTS 44-48 DESTRALETA2

2008

30

CTRA D'ESPLUGUES 75-77

2009

151

AVDA LÍN IA ELECTRICA 1-3

2010

42

S habitatges 5 ll ogats amb opció de compra
4 habitatges 4 llogat s
31 habit atges 511ogats amb opci ó de compra
26 llogats

AVDA SA LVADOR ALLENDE 57- 59

2010

120

AVDA LIN IA ELECTRICA 23-25

2010

48

53 habitatges 17 llogats amb opció de comp ra
36 llogats
4 habitatges 1 pendent de venda
1 llogat amb opció de compra
2 llogat s realotj ament

AVDA CAN CORTS 40-42

DESTRALETA3 •

2009

48

2005

14

3 habit atges 1 pendent d'escripturar (1)
2 pende nt de negociació (afectat s urbanistics)

PRO MOCIÓ SURIS

14 habitatges 14 11ogat s

al tres

habitatges amb subvenció
per llogue r

(amb subvenció per lloguer)
3 habitatges 1 llogat,

1 pendent negociació amb BenestarSocial

i

1 pendent d'escriptura

117 habitatges

Aparcaments

En Cessió

Aparcament en cessió Móritz. A data de 26 de maig 1993 e Pie de 1'Ajun tament en sessió
ordinaria va acordar adscriure directament a favor de la Societat 62 p laces de
l'aparcament soterrani construH en el subsól en execució del projecte d'obres denomina!
Centre Social Móritz, per tal que !'empresa pugui explotar les esmentades places
d'aparcament. Es !roben 45 p laces arrendades.
En Concessió
•
•
•
•

Aparcament Línia Eléctrica: Entrado en funcionamen t al 201 1. Actualment. 103 llogades
de 199 (inclou trasters)
Aparcament Sol: Entrada en funcionament al 2011. Actualment, 148 places llogades de
156.
Aparcament Fontsanta: Entrada en funcionament al 20 11. Actualment. 98 place s
llogades de 230.
Aparcament Prat d e la Ribo. Entroda en funcio nament a finals del 20 11 . Ac
207 p laces llogades de 237 (inclou trasters).

-

- --......_

~----------------~

t

•

Aparcam ent Almogóvers. Entrado en funcionament a finals del 2012. Actualment es
troben J 51 p laces llogades de 185.

En Propietat
Aparcam ent subterrani Gerdera {propietat ) i l'aparcament antic del mercat {concessió).
que en l'actua litat s' han comunicat i es llogat per fraccions de temps. De les 11 3 places. es
troben 24 arrendades. la resta estan en lloguer rota tiu.
•

•
•

•
•

Aparcament soterrani Verdaguer {prop ietat); s'han posat a l'arrendament les places que no
es troben venudes, a 31 de desembre hi ha 29 p laces arrendades de 175 p laces. S'obté una
renda pel lloguer.
Aparcam en t Moritz; correspon a un aporcament propieta t de PROCORN ELLÁ .
Aparcament Salvador Allende 57-59. S'han posat a lloguer p art de les places d'aparcaments
no venudes a la promoció d' habitatges de 120 habitatges lliurada a l'any 20 10. A 31 de
desembre es trobaven llogades 53 p laces de les 1O1 p laces.
Aparcamen t ctra. d'Esplugues 75-77. Juntament amb el local 1 de l'edifici. 14 places es
traben llogades a CETAQUA pera la insta l ·lació del cen tre tecnologic de l'aigua.
Aparcament provisiona l exterior al correr Joan Fernandez {arrendament mensual). un total
d e 92 places llogades.
Servei de Grua 1Zona Blava

Es monté el servei d e grua i zona b lavo . La societa t concessionaria va realitzar a l'any 2009
inversions importants a l servei. la qual cosa ha fe t disminuir els ingressos durant el propers
exercicis.
Vendes
Habitatges i locals

Al 20 16 s'han realitzat 4 permutes de qua tre de les oficines de Avda Can Corts 44,
reconvertides en habita tges pera afecta ts urbanístics per d iversos terrenys d'interes pera la
societat des del punt de vista urbanístic (part de la propietat de la finca BRM3 de Soler i
Cortada i la finca Alps 5 a l sector 2 de Millás)
A més, s'ha permuta t un local de Línia Electrice 23-25 per l'edifici de Can Bagarla que
corresponia a l'antiga casa. De aquesto forma, el conjunt de Can Bagaria seria de propie ta t
de 1'Ajunta ment de Cornelló i Procornelló

Reparació coberta PELL

Encamando municipal per import de 9'0.000 €. La empresa LORSA. a data 15 de febrer de
2015, es van iniciar els treballs previs per a la reparació de la coberta, amb una recepció
provisional a fina ls del 2015. Ens traben a 1' espera de la recepció definitiva per part de
1' Ajuntament de Corn elló

5.

Ofici n a L ocal

d' h ab i tatge (O L H)

L'OLH de Cornelló de Llobregat. desenvolupa i gestiona actuacions i serveis en el more de les
polítiques d'habitatge donant una atenció directa i de proximitat al ciutada, unificant tots els
serveis relacionats amb l'habitatge.
Actualment I'OLH esta portant a terme els següents serveis:

-

lnformació i assessorament general en materies relacionades amb l'habitatge.
Gestió de les sol ·licituds de test de l'edifici (TEDI) i els informes interns d'idone"itat.
Tramitació d'ajuts a la rehabili'tació i d'ajuts al lloguer per a joves (convocatoria
anual i RBE) .
Gestió del registre de sol·licitants, comercial de les promocions de protecció oficial,
técnica i jurídica.
Gestió habitatges cedits per ADIGSA destinats a allotjar persones que compleixin
situacions de manifesta exclusió social: actualment s'estan gestionant 26 habitatges
d 'ADIGSA.

Activitat realitzada per /'Oficina local d 'Habitatge / Borsa de mediació

Nombre

Tramitació de sol ~icituds de cedules d'habitabilitat (sense inspecció
técnica)

5

Tramitació d 'ajuts pera la rehabilitació, inclosa la inspecció técnica
2010-2014-2015-20 16
Avaluació técnica previa a la sol·licitud d'ajuts a la rehabilitació que
inclou els informes tecnics previs a les obres de rehabilitació d'edificis
d'ús residencial

CMH 131

Avaluació técnica previa a la sol ·licitud d'ajuts a la rehabilitació que
inclou els informes tecnics previs a les obres de rehabilitació
d'habitatQes
Gestió d 'expedients de prestacions per al pa~¡ament del lloguer 2016
(convocatoria 2013 -288- i renovacions anteriors -20-)
Gestió d'expedients de prestacions d'urgencia especial
Gestió d 'lnscripcions al Registre de sol·licitants d'habitatge amb
protecció oficial, només peral cas de disposar de Regis tre propi

21 (2016)

5 (2016)

428
31
425

Acfivitat relativa als serveis basics i generals d'atenció ciutadana

Visites ateses i tasques d'assessorament i d' in1'ormació

Nombre Total

13.490
presen t
7.232

J telefon J mail
l 4.491 l 1.767

A data 22 de maig de 2015 es va signar un Conveni - Encorree de Gestió entre 1'Ajun tament de
Cornello i !'Empresa Municipal PROCORNELLÁ per la gestió d'habitatges de Lloguer per persones
amb risc d'exclusió socia l.
Aquest conveni estableix com a objecte del conveni. encarregar a PROCORNELLÁ "la gestió de
recerca, coordina ció i contractació del dret d'arrendament d'un moxim de 40 habitatges ... ", per
la qual cosa es "faro corree de tates les despeses derivades de la prestació del servei" .
La constitució de la Borsa de Lloguer socio! per part de 1' Ajuntament de Cornello ha suposat
cercar en el pare d'habitatges de Cornello propietaris disposats a aportar els seus p isos a la borsa ,
i a partir de la gestió de Benestar Social i de la Mesa d'emergencia social assignar les persones
incloses en el Registre de I'OLH en funció deis seus requerimen ts (nombre de persones que integren
la unitat familiar, requeriments per invalidesa,etc) als habitatges aporta ts. Atesa a la poca
disponibilitat d'habitatges durant el 2016 s'ha estudiat diverses maneres de poder mobilitzar
habitatges des de la masoveria urbana, e tc que seran objecte de propostes concretes d urant el
2017 .

empresa municipal de
promoció social, urbana i economice• de Cornella sa
(procornella)

ABSTENCIO

NO ASSISTENCIA

Anna Caminals Lecha

Jordi Rosell i Seg ura

VOT EN CONTRA

NO ASSISTtNCIA

lgnasi Sayo! Santamaria

Manuel Jesús Casado Ruiz

an Romagosa López

Cornelló de Llobregat. 30 de mo re; d e 2017
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