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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

A I'Accionista Únic de
Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis S.A.

Hem auditat els comptes anuals de Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis, S.A, que
comprenen el balan~ a 31 de desembre de 2013, el compte de perdues i guanys, I'estat de
canvis en el patrimoni net, I'estat de f1uxos d'efectiu i la memória corresponents a
I'exercici anual finalitzat en aquesta data. Els administradors són responsables de la
formulació deis comptes anuals de la Societat, d'acord amb el marc normatiu d'informació
financera aplicable a I'encitat, que s'identifica en la nota 2.1 de la memória adjunta i, en
particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté. La nostra responsabilitat és
expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el
treball realitzat d'acord amb la normativa reguladora de I'activitat d'auditoria de comptes
vigent a Espanya, que requereix I'examen, mitjan~ant la realització de proves selectives, de
I'evidencia justificativa deis comptes anuals i I'avaluació de si la seva presentació, els
principis i criteris utilitzats i les estimacions realitzades, estan d'acord amb el marc
normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació.

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de I'exercici 2013 adjunts expressen, en tots
els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Sabadell
Gent Gran, Centre de Serveis, S.A., a 31 de desembre de 2013, així com deis
resultats de les seves operacions i deis seus f1uxos d'efectiu corresponents a I'exercici
anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació
financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables en
ell continguts.

Sense que afecti a la nostra opinió d'auditoria, fem esment a que la Societat, d'acord a la
seva naturalesa, és una entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya, incloent el
seu pressupost en els Pressupostos de la Generalitat. D'acord amb la normativa que Ii és
d'aplicació, es presenta en la nota 20 de la memória deis comptes anuals un resum de la
liquidació del pressupost de I'exercici, incorporant el detall de la informació pressupostiria
exigida com annex a I'informe de gestió. Dins deis procediments aplicats s'ha verificat que
la informació incorporada es corres pon amb la informació registrada en la comptabilitat de
la societat.
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Barcelona, 4 d'abril de 2014

L.informe de gestió adjunt de I'exercici 2013 conté les explicacions que els administradors
consideren oportunes sobre la situació de la Societat, I'evolució deis seus negocis i sobre
altres assumptes i no forma part integrant deIs comptes anuals. Hem verificat que la
informació comptable que conté I'esmentat informe de gestió concorda amb la deis
comptes anuals de I'exercici 2013. El nostre treball com a auditors es limita a la verificació
de I'informe de gestió amb I'abast esmentat en aquest mateix paragraf i no inclou la revisió
d'informació diferent de I'obtinguda a partir deis registres comptables de la Societat.

Informe subJecte a la laxa estilblerta
a I'articl••44 del te.l reló, de la

Uei d'audito,ia de {omptes. aprOVM ~r

.R.e~a~~:(:e:~e.g:,~a~i~:?~~1;~': .CJ<¡ !u:i~~

Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L.
N° ROAC S0206

M' Josep Arasa Alegre

Al! illdepC/ldclll member DI

BKR
,NT[RNATIONAL

Pau Claris, 94. 08010 Barcelona. Tel, 902282830 - 934 816 469. Paseo de la (:astellmw, 123,90 e 28046 Madrid.
wwwjaura-cnsas.com . jtlllm-casas@jaltra-casas.com

Barcelona M(jdrid Manrcsa
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CLASE 8.'_EiMur;_
TRES CENTlMOS

DE EURO

OK4525925

SABADEll GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS S.A.

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2013
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5ABADELl GENT GRAN 5A

EXERCICITANCAT A 31.12.2013

BALANC DE 51TUACIÓ

Notes de Exercici Exercici
ACTIU

la Memoria 2013 2012
A) ACTIU NO CORRENT 4.229.913,55 4.402.371,02
l. Immobilitzot Intongible 6. 864,60 1.072,81

. Aplicacions Inform"tiques 864,60 1.072,81
11.Immobilitzot Moteriol 5. 4.229.048,95 4.401.298,21

. Terrenys I Construcclons 3.141.494,32 3.192.465,52

. Instal.lacions Tecniques 1.087.554,63 1.208.832,69
11I.Inversions Immobiliaries 0,00 0,00
IV. Inversions d'Empreses del grup i ossociodes o 1I0rgtermini 0,00 0,00
V. Inversions Financeres Q Jlarg termin; 0,00 0,00
VI. Actius per Impost Diferit 0,00 0,00
B. ACTIU CORRENT 384.267,97 383.077,50
l. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00
11.Existencies 10. 14.003,75 18.668,43

. Farmacs 898,54 1.088,10

. Material Sanitari de Consum 2.822,03 3.245,52

. Material no 5anitar; de Consum 10.283,18 14.334,81
11I.Deutors comerciols i oltres comptes o cobrar 8.1.b 369.256,34 352.493,82

. Clients per vendes i prestacions de serveis 334.795,83 326.372,55

. Cllents, empreses del grup i associades 13.168,92 8.037,16

. Deutors diversos 21.289,07 21.289,07

. Altres Credits amb Administracions Públiques 2,52 -3.204,96
IV. Inversions empreses del grup i ossociodes o curt termini 0,00 0,00
V. Inversions finonceres o curt termini 0,00 0,00
VI. Periodificocions o curt termini. 0,00 0,00
VII. Efectiu I oltres octius líquids equivo/ents 1.007,88 11.915,25

. Tresoreria 1.007,88 11.915,25
TOTAL ACTIU (A+B) 4.614.181,52 4.785.448,52
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OK4525926

Notes de la Exercici Exerclei
Memoria 2013 2012

2.265.850,84 2.213.700,60
2.262.055,54 2.207.789,34

8.3 1.460.200,00 1.460.200,00
0,00 0,00

8.3 779.148,21 779.148,21
292.040,00 292.040,00
487.108,21 487.108,21

0,00 0,00
-31.558,87 0,00
-31.558,87 0,00

0,00 0,00
54.266,20 -31.558,87

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

16. 3.795,30 5.911,26
1.370.762,17 1.309.685,03

0,00 0,00
8.1.c 1.369.497,31 1.307.714,81

1.268.802,45 1.210.801,33
100.694,86 96.913,48

0,00 0,00
1.264,86 1.970,22

0,00 0,00
8.1.d 977.568,51 1.262.062,89

0,00 0,00
0,00 0,00

103.576,94 97.759,92
88.661,71 85.191,35
14.915,23 12.568,57

269.577,18 445.259,30
604.414,39 719.043,67
191.939,49 257.199,55
54.824,02 14.523,76

205.661,90 232.829,78
69.548,41 110.079,85
82.440,57 104.410,73

0,00 0,00
4.614.181,52 4.785.448,52

PATRIMONI NETI PA51U
•
N-a

A-2) Ajustas per canvi de Valor

2

A-3) 5ubvencions donocions IlIegats rebuts
Bl PA551UNO CORRENT
l. Provisions o lIorg termini
11Deutes a lIarg termini

. Deutes amb entitats de credit

. Altres passius financers
11I.Deutes amb empreses del grup I associades o lIorg termlni
IV. Possius per Impostos dilerits.
V. Periodilicacions a lIarg termlni
C) PA551UCORRENT
,. Passius vinculats amb actius no corrents manting. per la venta
11.Provisions a curt termini
11I.Deutes o curt termini

. Deutes amb entitats de credit

. Altres passius financers
IV. Deutes amb empreses del grup i associades o curt termlnl
V. Credltors comerclals i oltres comptes a pagar

. Proveidors

. ProveIdors, empreses del grup i associades

. (reditors diversos

. Personal (Remuneracions pendents de pagament)

. Altres deutes amb les Administracions Publiques
VI. Periodilicacions a curt terminl
TOTALPATRIMONI NET I PA551U(A+B+C)

Al PATRIMONI NET
A-1) Fans propis
l. Capital50cial
11.Prima d'emissió
11I.Reserves

. Legal i estatutaries

. Altres Reserves
IV. (Acclans i particlpacians en patrimoni própies).
V. Resultats exercicis anteriors

. Resultats negatius d'exercicis anteriors
VI. Altres aportaeions de soeis
VII. Resultat de I'exercici
VIII. (Dividend a compte)
IX. Altres instruments de patrimoni
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SABADELL GENT GRAN SA
EXERCICITANCAT A 31.12.2013
COMPTE DE PERDUES I GUANYS

Notes de Exercici Exercici

la Memoria 2013 2012

A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import nel de lo xi/ra de negods 12.6 3.454.097,36 3.462.562,12

a) Prestacíons de Serveis 3.454.097,36 3.462.562.12

2. Variaeió d'existencíes de produetes aeabats i en eurs 0,00 0,00

3. Treballs realitzats per I'empresa per al seu aeliu 0,00 0,00

4. Aprovisionaments -986.091,55 -980.270,94

a) Consum Farmaes 12.1 -1.119,12 -911.08

b) Consum de altres materies consumibles 12.1 -72.977,27 -52.768,95

e) Treballs realitzats per altres empreses o professionals 12.2 -911.995,16 -926.590.91

S. Altres Ingressos d'Explotacíó 12.6 18.789,36 20.336,98
a) Ingressos aeeessoris i altres de gestió eorrent 9.172,40 9.215,30

b) Subv. d'explotacíó ineorporades al resultat de I'exere. 16 9.616,96 11.121,68

6. Despeses de personal -1.746.164,16 -1.769.323,57

a) Sous. salaris I assimllats -1.340.964,96 -1.358.434,94

b) Carregues social s 12.3 -405.199,20 -410.888.63

7. Altres despeses d'explotaeió -330.042,76 -414.789,89

a) Serveis exteriors 12.4 -317.533,72 -402.170,83

b) Tributs -12.509.04 -12.619,06
8. Amortitzaeió de I'immobilitzat -295.152,69 -291.362,02
9. Imputació de subv. d'immobilitzat no finaneeres ialtres 16 2.821,32 2.821,32
10. Exeessos de provísions 0,00 0,00
11.(1) Deteriorament i resultat per alienaeions de I'immobilitzat 12.5 -76,19 -316,44
b) Resultats per alienacíons I altres -76,19 -316,44

11.(11)Altre Resultat 12.5 621,53 -416,67
a) Despeses excepcionals 0.00 -416,67
b) Ingressos excepcionals 621,53 0,00

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 118.802,22 29.240,89

12. Ingressos finaneers. 12,76 44,48
b) De valors negociables I altres instruments financers 12.76 44,48

b.2) De tercers 12,76 44,48
13. Despeses Finaneeres -64.548,78 -60.844,24

b) Per deutes amb tercers -64.548,78 -60.844,24
14. Variació de valors raonable en ínstruments financers 0,00 0,00
15. Diferencies de canvi 0,00 0,00
16. Deteriorament i resultat per venda d'instruments finaneers 0,00 0,00
A.2) RESULTAT FINANCER -64.536,02 -60.799,76
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 54.266,20 -31.558,87
17. Impostos sobre beneficis. ~i~ 0,00 0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENTS D'OPERACIONS

~ffj\ 54.266,20 -31.558,87
B) OPERACION5 INTERROMPUDES
18. Resultat de I'exere proc. d'operacions interr. net ~; _'al): ~

d'impostos
;. A{)AC "loo.'S1mE ...i ~

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI
u

~ iM,RCElt1:JM ~; (") . 54.266,20 -31.558,87

3 ~n if7/:.>Th '- .•.....,,""'..£'~'°o~ -J¡,'<'
-
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CLASE B.o
ME. SABADELL GENT GRAN SA

EXERCICITANCAT A 31.12.2013

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

OK4525927

Notes de Exercici Exerclci

. la Memoria 2013 2012

Al RESULTAT DEL COMPTE DE PERDUES I GUANYS 54.266,20 -31.558,87

Bl TOTAL INGRE550S I DESPESESIMPUTATS DIRECTAMENT EN PN 0,00 0,00

VIII. Subvenclons, donaclons i lIegats rebuts -2.821,32 -2.821,32

IX. Efecte Impositiu 705,36 705,36

C) TOTAL TRANSFERENCIES AL COMPTE DE PERDUES I GUANYS -2.115,96 -2.115,96

TOTAL D'INGRE550S I DESPESE5RECONEGUTS 52.150,24 -33.674,83

4
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-

SABADELL GENT GRAN SA
EXERCICITANCAT A 31.12.2013

ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET

Altres Subn.
Resultats

Resultat de
instruments Ajustas Donacions i

Fans Social Reserves d'exercicis del per canvi Total
Escripturat anteriors I'exercici patrimoni devalar

lIegats
rebuts

net
A) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI2011 1.460.200,00 729.642,12 0,00 49.506,09 0,00 0,00 8.027,22 2.247.375,43
1. Ajustas per canvis de criteri de I'exercic; 2011 i anteriors
11. Ajustas por errors de l'exercici 2011 i anteriors
S) SALDO AJUSTAr, INICI DE L'EXERCICI2012 1.460.200,00 729.642,12 0,00 49.506,09 0,00 0,00 8.027,22 2.247.375,43
1. Total ingressos ; despeses reconegudes -31.558,87 -2.115,96 -33.674,83
11. Operacions amb sacis o propietaris
1. Augments de capital
2. (-) Reduccians de capital
3. Altres operacions amb socis o propietDris
111. Altres variacions del patrimoni net
1. Aplicació del Resultat 49.506,09 -49.506,09 0,00
C) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI2012 1.460.200,00 779.148,21 0,00 -31.558,87 0,00 0,00 5.911,26 2.213.700,60
1. Ajustas per canv;s de eriter; a I'exereie; 2012
11. Ajustas per errors de I'exere;e;
D) SALDO AJUSTAT, INICI DEL'EXERCICI2013 1.460.200,00 779.148,21 0,00 -31.558,87 0,00 0,00 5.911,26 2.213.700,60
1. Total ingressos i despeses reeonegudes 54.266,20 -2.115,96 52.150,24
11. Operaeions amb socis o propietaris
1. Augment de capital
2. (-) Reduecians de capital ~",i'TS~\':i~C3. Altres operacions amb socis o propietaris "" 'O
111. Altres variacions del patrimoni net &' ~~ ~ 0,00o ' ,I'-l,

1. Aplieaeió del Resultat <" ~ '¿l 1'1"\

-31.558,87 31.558,87LJ.J ~.. (Jl

2. Efeete Primera Aplieaeió ~ :; HOAC NVm smD3 • ~
E) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI2013 :~ ~ O~ra.t:tUlV~ ~() 1.460.200,00 747.589,34 0,00 54.266,20 0,00 0,00 3.795,30 2.265.850,84"'";¡"

\VTh ~IJ 5.>~ i!$'~

-b~~~~
;:) ~"

-
- -
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CLASE 8.'

SABADELL GENT GRAN SA

EXERCICITANCAT A 31.12.2013

ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

OK4525928

NOTAS 31/12/2013 31/12/2012

A) FLUXESD'EFECTIU DE LESACTIVITATS D'EXPLOTACI6

1. Resultat de I'exerclci abans d'impostos 54.266,20 -31.558,87

2. Ajustos del resultat 356.867,39 349.340,46

Amortització de I'immobilitzat (+) 295.152,69 291.362,02

Imputació de subvencions (-) -2.821,32 -2.821,32

Ingressos financers (-) -12,76 -44,48

Despeses financeres (+) 64.548,78 60.844,24

3. Canvis al capital corrent -307.551,88 -157.989,64

Exist'!ncies (+/-) 4.664,67 796,10

Deutors i altres comptes per cobrar (+/-) -54.791,85 -107.453,35

Creditors i altres comptes per pagar (+/-) -86.229,32 -70.841,11

Altres passius corrents (+/-) -171.900,74 18.803,36

Altres aelius i passius no corrents (+/-) 705,36 705,36

4. Altres fluxos efeetius de les aetivitats d'explotació -64.536,02 -60.799,76

Pagament d'interessos (-) -64.548,78 -60.844,24

Cobrament d'interessos (+) 12,76 44,48

5. Fluxos d'efeeliu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4) 39.045,69 98.992,19

B) FLUXOS D'EFECTIU OE LESACTIVITATS O'INVER516

6. Pagament per inversions 1-) -111.424,54 -72.117,60

Immobilitzat Intangible i Material -111.424,54 -72.117,60

7. Cobraments per desinversions (+) 0,00 0,00

8. Fluxos d'efeeliu de les activitats d'inversió 16+ 7) -111.424,54 -72.117,60

C) FLUXES EFECTIUS DE LESACTIVITATS DE FINANCIACI6

9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni 0,00 0,00

10. Cobrament i pagament de passiu financer 61.471,48 -36.993,59

Deutes amb entitats de credit (-) 61.471,48 -36.993,59

11. Pagaments per dividends i remuneracions ialtres instr. de patrimoni 0,00 0,00

12. Fluxos efectius de les aetivitats de financiació (9 + 10 + 11) 61.471,48 -36.993,59

D) Efeete de les variacions deis tipus de canvi 0,00 0,00

E) AUGMENT/DISMINUCI6 NETA O'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D) -10.907,37 -10.119,00

Efectiu o equivalents al comen~ament de i'exercici 22.034,25

Efectiu o equivalents al final de I'exercici. 11.915,25

6
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•

•

Memoria Anual de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis,

Societat Anonima de I'exercici tancat a 31 de desembre de 2013

1. Activitat de l' empresa

L'entitat SABADELLGENTGRAN CENTREDE SERVEISSAo(SGG) és una societat

mercantil de caracter unipersonal de nacionalitat espanyola i de naturalesa

anonima, que es va constituir en data 29 de desembre de 1998, mitjan~ant

escriptura pública atorgada pel Notari de 1'1I.lustreCol.iegi de Catalunya, Maxim

Catala Pardo, amb el número de protocoI6.811. Eldomiclli social es fixa al ParcTauii

1, de Sabadell. El seu soci únic es el consorci públic Corporació Sanitaria ParcTauii

de Sabadell quins estatuts actuals es troben regulats pel Decret 6/1998, de 7 de

gener que aprova la nova redacció deis estatuts del Consorci Hospitalari del Parc

Taulí de Sabadell (DOGC2555 de 13 de gener) i parcialment modifrcats pel Decret

126/1999 de 4 de maig (DOGC2886 d'l1 de maig).

Amb caracter general, la Societat es regeix per les disposicions contingudes en els

seus Estatuts, i sempre que no contradiguin, entre d'altres, les normes següents,

d'obligat compliment en la part que correspongui atenent I'ambit subjectiu de les

mateixes:

• El Reial Decret Legislatiu 1/2010, 2 de Juliol, pel qual s'aprova el Text refós de

Societats DeCapital.

• El Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós

de la L1ei4/1985, de 29 de mar~, de l'Estatut de I'empresa pública catalana.. ...--~.~
~f-.r",_o('~

El Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Te~~'i~~ \~

de la L1eide finances públiques de Catalunya. ~i Q0J; ~
u .~r o

• . .1t~ "t, RQ-1C Num. $0205 . m
El Decret Leglslatlu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el '~~etoscElON" !J S;

<.:-' ' 9: -:-t
de la L1eide patrimoni de la Generalitat de Catalunya. ") ~ .:):'/

7 /. "'.., ..i? ~c;-//
00 '%JRs cY-<1-
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CLASE 8.'
1M ••

TRES CENTIMOS
DE EURO

OK4525929

• El Rejal Oecret Legislatiu"3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text

refós de la L1eide contractes del Sector Públic.

• El Reial Oecret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament

general de la L1eide contractes de les administracions públiques (vigent en tot el

que no contradigui el ROL3/2011, de 14 de novembre).

• L1eiDrgimica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat

Financera i la modificació introdu"lda per la lIei organica 4/2012 de 28 de

setembre.

• La L1eidel Parlament de Catalunya 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i

financeres, en especial articles 68 a 70 .

• L1ei1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per

al 2012 i el Decret 170/2012, 27 de desembre, pel qual s'estableixen els

criteris d'aplicació de la prorroga deis pressupostos de la Generalitat de

Catalunya per al 2013 mentre no entrin en vigor els del 2013 (DOGC 6283

de 31.12.2012), el Decret 164/2013, de 14 de maig, de modificació del

Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris

d'aplicació de la prorroga deis pressupostos de la Generalitat de

Catalunya per al 2013 mentre no entrin en vigor els del 2013 (DOGC 6377

de 16.05.2013). Acords de Govern de la Generalitat 19/2013, de 26 de

febrer pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les

depeses de personalper l' exercici pressupostari 2013 (DOGC 6325 de

28.02.2013) parcialment modificat per l'Acord de Govern 77/2013 d'll

de juny (DOGC 6396 de 13.06.2013) .

•
pressupostaria i de foment de la competitivitat.

"~ El Reial Oecret Legislatiu 1/1995, de 24 de mar~, pel qual s'aprova

de la L1eide I'estatut deis treballadors
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• El Decret Legislatiu 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de

la despesa i en materia fiscal per a la reducció del deficit públic.

Segons s'estableix en els Estatuts de la Societat, I'objecte de la seva activitat és la

prestació de serveis de manera directa o indirecta adre~ats a la gent gran i amb la

finalitat de donar suport, assistencia personalitzada i de qualitat.

Els serveis ofertats són :

,Allo jamentResid~ncials Permanents
Subvencional
No Subvencional Doble
No subvencional individual
,Ap-artame ts
Dobles
Individuals
Centred'Alenció Diürna
6 hores - laborals

- feslius
8 hores - laborables

- feslius
- subvencionals

12 hores - laborables
- feslius

,Serveis comp-Iementaris
MOdul assislencial
M6dul neleja
MOdul reslauració
Perru ueria
!JauIiAp-rop-
M6dul social

adquirint-Ies per qualsevol titol.
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L'entitat forma part de I'organització de la CSPT. La CSPT esta constitu"ida per set

centres, dos deis quals tenen personalitat jurídica propia: UDIAT Centre Diagnostic,

S.A. i Sabadell Gent Gran, S.A., deis quals la propia CSPT n'és el soci único Els altres

cinc centres tenen la gestió descentralitzada dins la CSPT. Addicionalment, la CSPT

té com a entitat vinculada a la Fundació Parc Taulí, sobre la que ostenta un control

a través del nomenament de la majoria deis membres del seu patronal.

2. Bases de presentadó deis comptes anuals

2.1.lmatge fidel

Els comptes anuals de I'exercici del 2013 han estat preparats a partir deis registres

comptables de la societat i s'hi han aplicat les disposicions legals vigents en materia

comptable a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis

resultats de la societat, així com la veracitat deis fluxos incorporats a I'estat de

fluxos d'efectiu.

Els Comptes Anuals, d'acord amb la norma quarta de I'apartat de Normes de

Valoració del Pla General de Comptabilitat, es presenten en la seva versió normal

que compren els següents estats:

• Balan, Situació

• Compte de Perdues i Guanys

• Estat de Canvis en el Patrimoni Net

• Estat de Fluxos d'Efectiu

• Memoria de l'Exercici

"Els comptes anuals es presenten en euros, que és la moneda

Societat.
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2.2.Comparació de la informació

La societat presenta el Balan~de Situació, Compte de Perdues i Guanys, Estat de

Canvis en Patrimoni Net , Estat de Fluxos d'Efectiu ¡Memoria comparat amb el de

I'exercici anterior, d'acord amb I'estructura fixada pel PlaGeneral de Comptabilitat

aprovat en el ReialDecret 1514/2007 del 16 de Novembre.

2.3.Agrupació de partides

L' import pendent d'amortitzar deis préstecs amb entitats financeres es traben

comptabilitzats entre el passiu no corrent a lIarg termini i curt, atenent a la data de

venciment de I'amortització.

Eldesglossament de les partides agrupades és el següent:

Tancament 2013 Tancament 2012

Deute L1arg Deute Curt Deute L1arg Deute Curt
Termini Termini Deute Total Termini Termini Deute Total

Préstec Caixa Sabadell 1.044.923,04 88.661,71 1.133.584,75 1.133.584,60 85.191,35 1.218.775,95

Préstec SabadeU Atlántic 223.879,41 2Z3.879,41 77.216,73 77.216,73

Total 1.268.80Z,4S 88.661,71 1.3S7,464,16 1.210.801,33 85.191,35 1.295.992,68
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3. Aplicació de resultats

3.1. La proposta d'aplicació del resultat és la següent

BASEDEREPARTIMENT 2.013

Saldo compte de perdues i guanys 54.266,20
Romanent
Reserves voluntaries
Altres reserves de IHuredisposició

Total 54.266,20

APLlCACI6 Euros

A reserva legal
Altres reserves 54.266,20
A dividends
A compensar perdues d'exercicis anteriors
A resultats negatius d'exercicis anteriors

Total 54.266,20

4. Normes de registre ivaloració

Per a elaborar els comptes anuals per a I'exercici 2013, I'entitat ha utilitzat

principalment les normes de valoració següents:

4.1.lmmobilitzacions intangibles

Les immobilitzacions intangibles es reconeixen inicialment a preu d'adquisició. Els

impostos indirectes no recuperables formen part del preu d'adquisició, al igual que
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Les despeses de manteniment i conservació que no representen una millora de la

vida útil, o un augment de la productivitat deis béns, són considerades com a

despesesde I'exercici i imputats de forma directa al compte de Perdues i Guanys.

No existeix partides que figurin a I'actiu per una determinada quantitat fixa, ni s'han

practicat actualitzacions de valor per alguna L1eid'Actualització de Balan~os.

Posteriorment es valoren al seu valor de cost menys la corresponent amortització

acumulada i les perdues per deteriorament reconegudes que, en el seu cas, hagin

experimentat.

Els actius intangibles amb vida útil finita s'amortitzen de forma lineal basat en la

seva vida útil. Elspercentatges d'amortització aplicats han estat els següents:

Coeficient

Patents,llicencies¡marques 12%

AplicacionsInformatiques 20%

Dins I'epígraf d'immobilitzat es troba comptabilitzat dins la partida de "Patents,

lIicencies i marques" el registre de la marca "Tauli Aprop", la qual fou publicada en

el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial en data 16 d'agost de 2000.

En cas de ser necessari, es procediria a realitzar la correcció valorativa per

deteriorament d'aquells elements d'immobilitzat intangible que presentaven un

valor comptable superior al seu valor recuperable, entes aquest com l' import més

alt entre el seuvalor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús~

~

'~OO~!;¡~.%

~ ~~ ~
, w ~ tiOAC Num. 50205 ..i m )
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4.2.lmmobilitzacions materials

Els béns compresos en I'immobilitzat material corresponen a les inversions

realitzades.

Fins al 15 d'octubre de 2001, foren comptabilitzades com immobilitzat en curs les

inversions realitzades i els honoraris Iiquidats en la realització del Projecte Basicde

remodelació de l'Edifici Nen Jesús, (propietat de la Corporació Sanitaria Parc Tauli,

accionista únic de la societat); amb I'objecte de convertir-lo en un Centre de Serveis

per a la Gent Gran i la sevaposterior explotació.

Aquests béns es valoren inicialment d'acord amb el preu d'adquisició, que inclou

totes les despeses addicionals produTdesfins a I'entrada en funcionament del bé, els

impostos indirectes no recuperables, les despeses estimades de desmantellament i

retirada, així com les despeses financeres meritades per aquells elements que

necessitin per la seva posada en marxa un període de temps superior a 1 any.

Posteriorment es valoren al seu valor de cast menys la corresponent amortització

acumulada i les perdues per deteriorament reconegudes.

Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un augment de la

productivitat, capacitat o eficiencia, o un allargament de la vida útil deis béns es

capitalitzen com a major cost ilels béns corresponents.

En cas de ser necessari, es procediria a realitzar la correcció valorativa per

deteriorament d'aquells elements d'immobilitzat que presentin un valor comptable

superior al seu valor recuperable, entes aquest com l' import més alt entre el seu

valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.

Els eiements d' immobilitzat material s'amortitzen de forma line

funció de la seva vida útil. S'ha optat per seguir aquest criteri
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d'elements activats, tot i que I'activitat de la societat es presta en un edifici propietat

d'un altre entitat. Tanmateix, atenent a les característiques del contracte de lIoguer i

a que la propietat de I'edifici correspon al accionista únic de la societat, s'ha

considerat que aquest criteri és el que millor reflexa la imatge fidel deis actius de la

societat.

Els percentatges d'amortització aplicats han estat els següents:

Concepte Coeficient

Construccions 1,33%

Enjardinament 5,00%

InstaHacions Tecniques 7,14%

Aparells medico assistencials 20,00%

Elements de Transport intern 10,00%

Contenidors 8,33%

Instrumental medico assistencial 10,00%

Altre utillatge 12,50%

Mobiliari 6,67%

Equipament oficina 15,00%

Mobiliari medico assistencial 8,33%

Equips audio 10,00%

Equips informatics 25,00%

4.3. Instruments financers

D'acord amb la definició continguda en el Pla General de Comptabilitat, un

instrument financer és un contracte que dóna lIoc a un actiu financer en una entitat i,

simultimiament, a un passiu financer o a un instrument de patrimoni en un altra

empresa.

establertes pel Pla General de Comptabilitat:
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• Préstecs i partides a cobrar

Figuren c1assificatsen aquesta categoria, tots aquells actius recollits en el balan~ de

situació originats tant pels credits per operacions comercials, derivats de la

prestació de serveis realitzada per I'entitat Sabadell Gent Gran SA com els credits

per operacions no comercials derivades d'altres operacions no vinculades

directament a I'activitat de I'entitat.

Aquest actius financers es registren inicialment pel seu valor raonable.

Posteriorment són reconeguts a cost amortitzat. El reconeixement deis interessos

meritats, cas de produir-se, s'efectua en funció del seu tipus d'interes efectiu, i si és

el cas, la provisió per deteriorament, es registra directament en el compte de

perdues i guanys.

L' interes efectiu es correspon amb el tipus d'actualització que iguala el

desemborsament inicial de l' instrument financer amb la seva totalitat de fluxos

d'efectiu estimats fins al seuvenciment.

• Baixa d'actius financers

Els actius financers es donen de baixa del balan~ quan es transfereixen

substancialment els riscos i les avantatges inherents a la propietat de l' actiu

financer.

4.3.b} PassiusFinancers

• Debits i partides a pagar

Figuren c1assificatsen aquesta categoria els debits per operacions

s'originen en la compra de béns i serveis per operacions comercial
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I'activitat de I'entitat, així com els debits per operacions no comercíals, derivades

d'altres operacions no vinculades directament a I'activitat de I'entitat.

Aquest passius financers es reconeixen inicialment pel valor raonable de la

contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin directament

atribu'ibles, registrant-ne posteriorment pel seu cost amortitzat

Els passius financers es c1assifiquencom passiuscorrents si el termini de realització

és inferior a 12 mesos a la data següent al tancament de balan~ de situació adjunt

• Baixade passíus financers

Elspassiusfinancers es donen de baixa del balan~quan I'obligació s'ha extingit.

4.3.c) Instruments de patrimoni prapi

Totes les transaccions amb els propis instruments de patrimoni es registren en el

patrimoni net com una variació deis fons propis. Lesdespeses derivades d'aquestes

transaccions, casde praduir-se, es registren directament contra patrimoni net com a

minoració de reserves.

4.4. Existencies

Els béns que composen la partida d'existencies es traben valorats inicialment al seu

preu d'adquisició o al cost de producció. Els impostos indirectes únicament

s'inclouen en el preu d'adquisició si no són recuperables directament de la hisenda

pública. Les despeses financeres associades a les existencies que necessit" I,ll\TS~

període de temps superior a un any per estar en disposició de selíréri~~¡;""'.0\
s'inc1ouenen el preu d'adquísició. ~$ '..' 'iAu o

UJ ~ ROAC Num S0205 ...J m
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Per a la valoració de les exist1!nciess'aplica el criteri del preu mig ponderat.

Quan el valor de net de realització és inferior al preu d'adquisició o cost de

producció, es fa una correcció valorativa mitjan~ant la dotació corresponent.

4.5. Impostas sobre beneficis ¡impostas diferits

L'impost sobre beneficis recull qualsevol tributació que basa el seu calcul en el

resultat comptable.

Elsactius i passius per impostos diferits es calculen segons els tipus impositius que

es preveuen seran aplicables en el període en que es realitzi I'actiu o es líquidi el

passiu. Esregistren contra el compte de resuitats, excepte si es refereixen apartides

que es registren directament en el patrimoni neto En aquest cas es comptabilitza

amb carrec o abonament a aquests comptes.

Els actius per ímpostos diferits i els credits fiscals derivats de bases imposables

negatives es reconeixen quan es considera probable que es puguí recuperar en un

futur díntre del període legal.

4.6. Ingressos i despeses

Elsingressos i les depeseses calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre,

o a pagar i representen els imports a cobrar o pagar pels béns lIiurats o rebuts í els

serveis prestats o rebuts en el marc ordinari de I'actívitat, menys descomptes,

devolucions, impost sobre el valor afegit i altres impostos

operacions.

18

Public
at

 a 
www.ta

uli.c
at

 

Docu
menta

ció
 Codi d

e Bon G
ove

rn
 



A aquests efectes, l' ingrés o despesaes produeix en el moment que es cedeixin o es

rebin, els riscos i beneficis amb independencia del moment en que es produeixi el

corrent monetari financer que se'n deriva.

4.7. Mesures per a Garantir l'Estabilitat Pressupostaria

El Reial decret lIei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir I'estabilitat

pressupostaria i de foment de la competitivitat en J'article 2, apartat 1, estableix la

supressió de la paga extraordinaria per al personal del sector públic per a I'any 2012

i el Decret 170/2012, 27 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació

de la prorroga deis pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2013 mentre

no entrin en vigor els del 2013 {DOGC6283 de 31.12.2012, el Decret 164/2013, de

14 de maig, de modificació del decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual

s'estableixen els criteris d'aplicació de la prorroga deis pressupostos de la

Generalitat de Catalunya per al 2013 mentre no entrin en vigor els del 2013 (DOGC

6377 de 16.05.2013). Acords de Govern de la Generalitat 19/2013, de 26 de febrer

pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les depesesde personal per

I'exercici pressupostari 2013 (DOGC6325 de 28.02.2013) parcialment modificat per

l'Acord de Govern 77/2013 d'U de juny (DOGC6396 de 13.06.2013). D'acord amb

el mencionat decret lIei, no s'ha Iiquidat als treballadors de la societat la part

corresponent a la pagaextraordinaria, la qual esta quantificada en 40.415,99 euros.

Tot i que I'article 2.4 dei RDLI 20/2012 establia que els imports derivats de la

supressió de la paga extraordinaria es destinaran a exercicis futurs a realitzar

aportacions a plans de pensions o contractes d'asseguran~acol.lectiva que incloguin

la cobertura de la contingencia de jubilació, amb subjecció al que estableix la L1ei

Organica 2/2012 d'estabilitat pressupostaria i Sostenibilitat Financera i en~elS¿;s,,~~

i amb I'abast que es determini en les corresponents lIeis de pressupost ,41'as~~ ~

amb la consulta nº2 publicada per l'lnstitut de Comptabiiitat i Auditoria .~om~W ~¡UJ ;: 110ACNum S020'5 ...¡ m
(BOICAC92/desembre 2012) es considera que en el moment actual és p. :g~billiféLONA ;20.11.'
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que existeixi una obligació p'resent, motiu pel qual s'ha optat per no registrar cap

provisió per aquest concepte.

4.8. Provisions i contingencies

Escorresponen a aquells passiusque resulten indeterminats respecte al seu import

o a la data en que s'han de cancel.lar i es valoren a data de tancament pel valor

actual de la millor estimació possible de l' import necessari per cancel.lar o transferir

a un tercer I'obligació, registrant-ne els ajustos que sorgeixen per I'actualització de

la provisió com una despesa financera a mida que esmerita.

4.9. Registre i valoració de despesesde personal

Les despeses de personal són registrades en el moment de meritar-ne I'obligació,

amb independencia del moment en que es produeixi el corrent monetari financer

que se'n deriva.

Així mateix, dins la partida 'de remuneracions pendents de pagament es troben

comptabilitzades les retribucions al personal meritades en el present exercici i que

seran liquidades en I'exercici 2014.

4.10. Subvencions, donacions i lIegats

Les subvencions es reconeixen inicialment pel seu valor raonable quan hi ha una

seguretat raonable que la subvenció es cobrara i que es compiira amb totes les

condicions establertes, incrementant directament el patrimoni neto

20
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------------------------
4.11. Transaccions entre parts vinculades

Les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel seu

valor raonable. Si el preu acordat en una operació difereix del seu valor raonable, si

s'escau, es registra la diferencia atenent a la realitat economica de I'operació.

5. Immobilitzat Material

Els moviments deis saldos que componen I'epígraf d'lmmobilitzat material del

balan~ de situació ha estat per 2013 el següent:

Saldo Saldo
Concepte Altes Baixes

31.12.12 31.12.13

Construccions 3.752.148,46 3.752.148,46

Instal.lacions Tecniques 2.460.008,62 51.100,34 30,00 2.511.078,96

Maquinaria 204.126,31 41.327,06 276,45 245.176,92

Utillatge 15.6()1,31 2.504,13 18.105,44

Mobiliari 742.857,04 26.001,21 361,47 768.496,78

Equipsde processament Informatic 36.462,58 1.838,67 38.301,25

Totallmmobilitzat Material Brut 7.211.204,32 122.771,41 667,92 7.333.307,81

AA de Construccions - 559,682,94 - 50.971,20 - 610.654,14

AA de Instal.lacions Tecniques -1.551.063,84 -176.062,76 18,19 -1.727.108,41

AA de Maquinaria 153.022,81 15.867,88 276,45 168.614,24

AA de Utillatge 15.501,80 28,35 15.530,15

AA de Mobiliari 499.242,20 50.270,22 297,09 549.215,33

AA de E.P.1. 31.392,52 1.744,07 33.136,59

Total Amortitzaci6 Acumulada 2.809.906,11 - 294.944,48 591,73 3.104.258,86

Deteriorament Immobilitzat Material

IMMOBILlTZAT MATERIALNET 4.401.298,21 - 172.173,07 76,19 4.229.048,95
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CLASE 8.' TRES CENTlMOS
DE EURO

OK4525936

BI.m.'1II1re¡ra:III.
I per al 2012 va ser:

Saldo Saldo
Concepte Altes Baixes

31.12.11 31.12.12 ..
Construccions 3.702.740,12 49.408,34 0,00 3.752.148,46
InstaJ.lacionsTecniques 2.452.938,12 7.070,50 0,00 2.460.008,62
Maquinaria 194.366,87 12.420,03 -2.660,59 204.126,31
Utillatge 15.754,54 16,18 -169,41 15.601,31
Mobiliari 727.996,83 16.276,02 -1.415,81 742.857,04
Equips de processament Informatic 37.104,71 10,17 -652,30 36.462,58

Total Immobilitzat Material Brut 7.130.901,19 85.201,24 -4.898,11 7.211.204,32
AA de Construccions -509.058,79 -50.624,15 0,00 -559.682,94
AA de InstaJ.lacionsTecniques -1.376.388,38 -174.675,46 0,00 -1.551.063,84
AA de Maquinaria -141.107,16 -14.516,75 2.601,10 -153.022,81
AA de Utillatge -15.488,91 -55,26 42,37 -15.501,80
A.A.de Mobiliari -451.013,39 -49.515,23 1.286,42 -499.242,20
AA de E.P.1. -30.346,34 -1.698,48 652,30 -31.392,52

Total Amortització Acumulada -2.523.402,97 -291.085,33 4.582,19 -2.809.906,11
Deteriorament Immobilitzat 0,00 0,00Material
IMMOBILlT2ATMATERIALNET . 4.607.498,22 -205.884,09 -315,92 4.401.298,21

L'immobilitzat no afecte a I'activitat al tancament de I'exercici no presenta un saldo

rellevant.

Les altes més significatives del exercici 2012 van ser la panalització de parets i portes

de la 2a planta, la instaJ.lació d'aire condicionat a la sala del rack de la centraleta , la

instaJ.lació d'una cortina d'aire a la entrada i un circuit tancant de TV.

En el 2013 les altes més significatives han estat la panalització de portes, la

instal.lació d'aire condicionat en la zona de despatxos , la instaJ.lació de . il
0" ve¡

carros elevadors, robot industrial, bipedestador i mobiliari de jardí. 'o~~~'"'.""'.o~~cc ~ ~
En el 2013 al igual que en el 2012 hi van haver baixes corresponents a .?nuip"'mp.Fl1;"a ;;(fl

1 ffj ~,~":; o
reposar. ~ .....HOACNum. $02t'5....i m
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Els elements recollits a la partida d'immobiJitzat material totalment amortitzats s6n:

Conceple 2013 2012

Construccions - -
Enjardinamenl 3.322,24 3.322,24

Inslal.lacions Tecniques - -
Aparells medico assistencials 17.212,22 16.563,67

Elements de Transport intern 21.972,96 21.083,32

Contenidors 6.608,78 -
Instrumental medico assistencial 358,92 358,92

Ulillatge de cuina 12.195,87 12.195,87

Altre utillatge 2.945,65 2.815,15

Mobiliari - -
Equipament oficina 4.357,33 4.357,33

Electrodomestics 15.500,51 15.316,98

Mobiliari medico assistencial 1.086,34 -
Equipsaudio 1.838,14 1.838,14

Equips informalics 29.624,48 29.624,48

Tolal 116.483,44 107.476,10

la societat té formaJitzades pbJisses d'assegurances per cobrir els possibles riscos als

que estan subjectes els diversos elements del seu immobiJitzat material, així com les

possibles reclamacions que se Ji puguin presentar per l'exercici de la seva activitat,

entenen que aquestes pbJisses cobreixen de manera suficient els riscos als que

esta n sotmesos.
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CLASE 8.'
MP'Emm

6. Immobilitzat intangible

TRES CENTIMOS
De EURO

OK4525937

Els moviments deis saldos que componen I'epígraf d' immobilitzat intangible del

balan~ de situaciá ha estat al 2013 el següent:

Saldo Saldo
Concepte Altes Baixes

31.12.12 31.12.13

Patents, !licencies, marques i simllars 646,34 0,00 0,00 646,34

Aplicacions ¡nform"tiques 97.000,33 0,00 0,00 97.000,33

Total Immobilitzat Intangible Brut 97.646,67 -208,21 0,00 864,60

AA Patents, lIicencies, marques i similars -646,34 0,00 0.00 -646,34

AA Aplieaeions inform"tiques -95.927,52 -208,21 0,00 -96.135,73

Total Amortització Acumulada -96.573,86 -208,21 0,00 -96.782,07

Deteriorament Immobilitzat Intangible 0,00 0,00 0,00 0,00

Immobilitzat Intangible Net 1.072,81 -416,42 0,00 -95.917,47

I al 2012 va ser:

Saldo Saldo
Concepte Altes Baixes Traspassos

31.12.12 31.12.13

Patents, llicencies, marques i similars 646,34 0,00 0,00 0,00 646,34

Aplieaeions ¡nform"tiques 97.000,33 0,00 0,00 0,00 97.000,33

Avan~ament Immob. Intangibles 21.289,07 0,00 0,00 -21.289,07 0,00

Totallmmobilitzat Intangible Brut 118.935,74 0,00 0,00 -21.289,07 97.646,67

AA Patents, Ilicencies, marques i simiiars -646,34 0.00 0,00 0,00 -646,34

AA Aplieacions inform"tiques -95.650,32 -277.20 0,00 0,00 -95.927.52

Total Amortització Acumulada -96.296,66 -277,20 0,00 0,00 -96.573,86

Deteriorament Immobilitzat Intangible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Immobilitzat Intangible Net 22.639,08 -277,20 0,00 -21.289,07 1.072,81
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L'import comptabilitzat com Patents i marques, correspon al registre de la marca

"Taulí Aprop".

L'import registrat en el 2011 a I'epígraf d'Avan~ament Immob. Intangible

corresponia als avan~aments efectuats per Agresso Spain, S.L., en concepte deis

treballs realitzats per a la implantació d'un sistema informatic de planificació de

recursos empresarials (ERP)en virtut del contracte adjudicat pel Consell de Govern

de la CSPTen data Sde novembre de 2008.

En el 2012 es presenta proposta de resolució de contracte amb la societat

«Agresso Spain, SL»per a la implantació d'un sistema informatic de planificació de

recursos empresarials (ERP)per incompliment deis terminis pactats. La Comissió

Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya el 20 de desembre de 2012

aprova dictamen 415/12 sobre la Resolució del contracte. D'acord amb aquest

dictamen, es procedeix a traspassar el saldo comptabilitzat a I'immobilitzat a un

compte de drets de cobrament.

L'immobilitzat no afecte a I'activitat al tancament de I'exercici no presenta un saldo

rellevant.

Els elements recollits a la partida d'immobilitzat intangible totalment amortitzats

són:

Concepte 2013 2012

Propietat Industrial 646,34 646,34

Aplicacions Informatiques 95.680,33 94.294,33

Total 96.326,67 94.940,67
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CLASE 8.'

OK4525938

7. Arrendaments i altres operaéions similars

7.1. Arrendaments Operatius

7.1.a) Arrendataris

Durant I'exercici 2013 es troba formalitzat el següent contracte d'arrendament,

signat amb I'accionista únic de la societat, la Corporació Sanitaria ParcTaulí, i que té

I'origen en exercicis anteriors,:

• Contracte d'arrendament de I'ediflci, propietat de la Corporació Sanitaria

Parc Taulí, ubicat a la Ronda ColIsalarca, número 217-219 de Sabadell,

mitjan,ant contracte privat signat el 2 de desembre de 1999. En data 11 de

mar, de 2003 el Consell de Govern de la Corporació Sanitaria Parc Taulí va

aprovar una amplíació en el termini de carencia en el pagament de les

rendes de I'arrendament de I'immoble ubicat a Sabadell, Ronda ColIsalarca,

217-219, fins al mes de gener de I'any immediatament posterior a aquell

exercici en que la societat presenti uns resultats positius que Ií permetin

absorbir els costos de l' esmentada renda en termes anuals, incorporant

aquest acord com addenda al contracte d'arrendament de referencia de data

2 de desembre de 1999.

El termini de la durada d'aquest arrendament sera de 10 anys a comptar des

del dia de la signatura del contracte, un cop passat aquest termini es

considerara automaticament prorrogat per períodes anuals fins a un maxim

de 10 anys més potestativament per SGGCS,SA i obligatoriament per a la

CSPT. Quan hagi passat aquest darrer termini, aquest contracte es

prorrogara per tacita reconducció.
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----------------------
El preu fixat per a I'arrendament, és la quantitat de 45.075,90 euros anuals,

que abonara SGGCS,SA per quotes mensuals mitjan~ant transferencia

bancaria, abans del dia 7 de cada mes. S'adaptara de forma anual, en més o

menys, les variacions que experimenti I'índex de Preus al Consum que fixi

l'lnstitut Nacional d'Estadística.

En el Consell de Govern de la CSPTde 7/4/2010 s'acorda atorga a Sabadell

Gent Gran Centre de ServeisS.A.una carencia en el pagament de les rendes

per I'arrendament de I'immoble ubicat a Sabadell, Ronda ColIsalarca 217-

219, a partir del mes de gener de I'any immediatament posterior a aquell

exercici en que presenti uns resultats negatius en el Compte d'Explotació i

que es perllongara fins al mes de gener de I'any immediatament posterior a

aquell exercici en que presenti uns resultats positiu en el seu Compte

d'explotació que li permetessin absorbir els costos de I'esmentada renda en

termes anuals

Tenint en consideració que en el exercici 2012 el resultat del Compte

d'Explotació va ser negatiu i en virtut a I'acord de Consell de Govern de la

CSPT del 7/4/2010, en el exercici 2013 no s'ha abonat rendes per

I'arrendament de I'immoble. En el exercici 2012 el cost total d'arrendament

va ser de 61.046,76 euros.

Enel contracte de arrendament indica que també s'abonara, per tot el temps

que duri I'arrendament i les seves prorrogues, al marge de la renda pactada,

I'import del 12%d'interes anual del cost de les obres de conservació i millora

que el propietari realitzi a I'edifici, així com les que al seu cas ordenin els

Organismes Oficials competents i de les Contribucions Especials de millora

que apiiqui l'Ajuntament o altre Organisme Oficial.

No s'han realitzat obres a compte de la CSPTdurant els exercicis 2012 i 2' a¡>.TSDI¡

(¡0>\.)~~~""'".o~
o ~
52 r¡ rnLii t,t:: w, (j)

u o
1 UJ -;; 110AC Num $020£ .....i rn
\\ C1 ~ BARCElQNt. 0 o I
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CLASE 8.'

OK4525939

8. Instruments financers

8.1. Informació sobre balan~

8.l.a) Actius financers a lIarg termini, excepte inversions en el patrimoni del

grup, multigrup i associades.

No hi ha partides d'actius financers a lIarg termini durant els exercicis 2013 i

2012.

S.l.b) Actius financers a curt termini, excepte inversions en el patrimoni del

grup, multigrup i associades.

Credits, derivats ialtres

Categoria Tancament 2013 Tancament 2012

1.- Préstecs I portldes a cobrar
a)Deutors Prestació Servei 334.795,83 326.372,55
b)Deutors Varis 21.289,07 21.289,07
c)Administracions Públiques 2,52 -3.204,96
d)Altres Partides Deutores 0,00 0,00
e)Personal 0,00 0,00
f)Clients empreses del grup 13.168,92 8.037,16

Total 369.256,34 352.493,82

a) Dins la partida de Deutors i Prestacions de Serveis hi ha els saldos de deutors

que corresponen als imports pendents de cobrament a 31 de desembre de

2013, pels serveis prestats als residents de I'entita!.

28

Public
at

 a 
www.ta

uli.c
at

 

Docu
menta

ció
 Codi d

e Bon G
ove

rn
 



8.1.c) Passius financers a lIarg termini

Deutes amb entitats de Derivats i altres Totalcredit

Tancament Tancament Tancament Tancament Tancament TancamentCategoría 2013 2012 2013 2012 2013 2012
1.- Debits iportides o pagar
a)Préstecs Entitats Financeres 1.268.802,45 1.210.801,33 1.268.802,45 1.210.801,33
b)Creditors Comercials
c)Creditors NoComercials
d)Adminislracions Públiques
e)Personal
f)Diposils rebuls 100.694,86 96.913,48 100.694,86 96.913,48
Total 1.268.802,45 1.210.801,33 100.694,86 96.913,48 1.369.497,31 1.307.714,81

alEls préstecs d'entitals financeres corresponen a I'import disposat del préstec

concedit per BBVA(abans Caixa Sabadell) en data 1S de juny de 2000, per un

import total de 1.803.036,31 euros, amb venciment 288 mesos a partir del final

de la fracció inicial, establint-se com a data de primera amortització 49 mesos a

partir del final de la fracció inicial. El tipus d'interes aplicat és l'Euribor a un any

més un diferencial del 0,7S. Aquests préstec es traba avalat per la Corporació

Sanitaria Parc Taulí

I a i'import disposat de ia polissa de credit mercantil a interes variable

concedida per el Banc Sabadell en data 26 de maig de 2000, per un import total

de 1.803.036,31 euros, amb venciment definitiu el 31 de maig de 2019. El tipus

d'interes aplicat és l'Euribor a un any més un diferencial del 0,7S. Aquesta

polissa de credit es troba avalada per la Corporació Sanitaria Parc Taulí.

f) L'import de diposits correspon als efectuats pels residents com a garantia deis

serveis prestats, equivalen al SO% d'una mensualitat. Aquests diposits

s'actualitzen cada any d'acord amb I'IPC. S'han considerat a lIarg termi~,,,~~.S,D<, C'

que no es pot determinar el moment de la cancel-lació del diposit, q'~ra~8:' '. ~
. . ~22 g ti m\retornat en el moment de causar balxa en el centre. L'lmport total p rG'¡¡que.''.- 01 1

o 0,
• • • ~ -n ROAC Núm, $U205 . m 1concepte durant l'exerclcl 2013 ha estat de 100.694,86 euros I pel 20 ~)~ ser<CELONA;;1o j

_' " <oo' 2> 11
<.')}. g i:'.1

de 96.913,48 euros. "':\j. " ~"I
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CLASE 8.'

OK4525940

8.1.d) Passius financers a curt termini

Deutes amb enlilals de Derivals i aJlres Tolal
credil

Calegoria
Tancament Tancamenl Tancamenl Tancamenl Tancament Tancament

2013 2012 2013 2012 2013 2012

1.- Debíts í partídes a paga,
a)Prestecs Enlilats Financeres 88.661,71 85.191,35 88.661,71 85.191,35

b)Credilors Comercials 191.939,49 257.199,55 191.939,49 257.199,55

c)Credilors empr. grup i associades 324.401,20 459.783,06 324.401,20 459.783,06

d)Creditors No Comercials 205.661,90 232.829,78 205.661,90 232.829,78

e)Creditors per Inversions 14.885,98 3.615,30 14.885,98 3.615,30

f)Administracions Públiques 82.440,57 104.410,73 82.440,57 104.410,73

g)Personal 69.548,41 110.079,85 69.548,41 110.079,85

h)Dipósits rebuts 0,00 0,00 0,00 0,00

i)Altres Partides Creditors 29,25 8,953,27 29,25 8.953,27

Total 88.661,71 85.191,35 888.906,80 1.176.871,54 977.568,51 1.262.062,89

Detall deis saldos presentats

b) El saldo de creditors comercials correspon als imports pendents de pagament a

31 de desembre de 2013.

f) Aquesta partida reflecteix els diferents comptes de I'entitat amb les

Administracions Públiques a 31 de desembre de 2013, esta composat per:

a. L'import creditor amb Hisenda Pública creditora per I.R.P.F., correspon a

la Iiquidació d'aquest impost del quart trimestre de J'exercici, el qual ha

estat ingressat en gener de 2014.

b. El saldo amb els Organismes de la Seguretat Social correspon a la quota

patronal i obrera del mes de desembre, que ha estat satisfe :=a=:Ja""
~"i'TSo.~

tresoreria de la Seguretat Social en el mes de gener de 2014.:i?,,,,k~~:~~ (q+~~
Ú1 ~': ~~ (Ji

U o
UJ :; ROAC Num S0205 ~ m
(:) ~ BARCELONA U)12__? U)
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Classifieacions deis aetius finaneers per venciments

No existeixen partides d'actiu financer amb venciments a perlodes superiors a

un any.

Classifieacions deis passius finaneers p~r venciments

les úniques partides de passiu finaneer amb venciment superior a un any són el

préstec mantingut amb BBVA(abans Caixa Sabadell) i la polissa a IIarg termini

amb Banc Sabadell-Atlantic.

Pel 31.12.2013 la utilització de la polissa ha estat de 223.879,41€

Anys 2014 2015 2016 2017 >2017

Préstee BBVA per anys 88.661,71 92.274,37 96.033,77 99.946,33 756.668,57

Pel 31.12.2012 la utilització maxima de la polissa va ser de 77.216,73€

Anys 2013 2014 2015 2016 >2016

Préstee BBVAper anys 85.191,34 88.661,71 92.274,37 96.033,77 856.614,90

8.l.e) Remuneracions pendents de pagamento

Aquesta partida es compasa deis imports acreditats pel personal de la societat a 31
de desembre de 2013, els quals seran liquidats en el decurs de I'exercici 2014,
segons el següent detall:

Coneepte Tancament 2013 Taneament 2012

:' .

. ;

Previsió paga extra juny
Conceptes variables
Efeetivitat / Plus objectius maximanual
Previsió vacances
Nomina diferencies
Diferencies nomines
Total

31

13.213,51
19.370,45
18.909,53
10.917,46
4.965,46

67.376,41
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8.2. Altre informació

L' import disponible i l' import maxim disposat de la piJlissa de credit

contractada ha estat al 2013 la següent:

LíneaDescomple
Sane Sabadell-Allanlie

Disponible
676.138,62

Disposal
223.879,41

I al 2012:

LíneaDescomple
Sane Sabadell-Atlantic

Disponible
788.828,39

Disposal
77.216,73

Banc Sabadell-Atlantic: Correspon a la piJlissa de credit mercantil a interes

variable signada en data 26 de maig de 2000, per un import total de 1.803.036,31

euros, amb venciment definitiu el 31 de maig de 2019. El tipus d'interes aplicat és

l'Euribor a un any més diferencial del 0,75 i s'amortitza linealment per 112.689,77i

anuals. Aquesta piJlissa de ,credit mercantil es troba avalada per la Corporació

Sanitaria Pare Taulí.

8.3. Fons Propis

El capital social de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis 5A, a 31 de desembre del

2013, esta representat per 100 accions nominatives, amb un valor nominal de

14.602 euros cadascuna, que es troben totalment subscrites i desemborsades per

I'únic soci de !'entitat, la Corporació Sanitaria Pare Taulí.

En data 27 de setembre de 2001, es va procedir a I'ampliació de#)l~l'!iiif 00
'" ~~ ~

socletat en 2.464.149,63 euros, mitjan~ant I'augment del valor n ;' al ~W¡¡I~ ~te 'i{'r;... 'Y.(IJY:' rr;,
accions en la quantitat de 24.641,50 euros, cadascuna d'elles. La totali a..t;d'agu~ el

\

...., KOI\C Num. 50206 ..J m

accions foren subscrites i desemborsades en un 75% pel soci únic de £Aci~~rel~A Ji£
~<; 12~
..)~.r >S"c::--
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Corporació Sanitaria Parc Taulí. Aquesta ampliació de capital fou elevada a públic

mitjan~ant escriptura davant el Notari de Sabadell,Sra.Araceli Garcia Cortés, amb el

protocol número 1.187.

En data 31 de gener de 2002, la Corporació Sanitaria Parc Tauli va procedir al

desemborsament pendent de I'ampliació de capital efectuada en I'exercici 2001.

Endata 11 de mar~ de 2003, la Junta General de la Societat va prendre I'acord d'una

ampliació de capital social mitjan~ant aportació dineraria en la quantitat de 49,16

euros; mitjan~ant I'augment del valor nominal de les accions en la quantitat de

0,4916 euros cadascuna d'elles procedint el soci únic, la Corporació Sanitaria Parc

Taulí a la subscripció i desemborsament total de I'ampliació acordada mitjan,ant

I'ingrés efectiu metal-lic de I'esmentada quantitat en un compte de I'entitat. Aquest

acord fou elevat a públic mitjan,ant escriptura pública atorgada pel Notari de

Sabadell D. Andrés Domínguez Nafra en data 26 de mar, de 2003, amb el número

469 del seu protocol. L' esmentada escriptura va quedar inscrita en el Registre

Mercantil de Barcelona en data 27 de juny de 2003. La diferencia de I'ajust que va

comportar, fou aplicada a la "Reserva per diferencies per I'ajust del capital a Euros",

d'acord amb allo que estableix el Reial Decl'et 2814/98 de 23 de desembre sobre els

aspectes comptables de la introducció a ¡'euro. El capital després de la

redenominació, va assolir import de 2.524.300 euros, representat en 100 accions

nominatives de 25.243 euros cadascuna, totalment subscrites i desemborsades per

la Corporació Sanitaria ParcTaulí.

En la Junta General ordinaria i extraordinaria de la societat de data 5 de maig

~

:íSD~
2005, es va acordar procedir a la reducció for,osa del capital social per un im rti "'" 00

Q:'~~ .~1.064.100 €, fixant-Io en 1.460.200 € per restablir I'equilibri entre el ca. ifill i el, ~
patrimoni de la societat disminu"it a conseqüencia de perdues, mit//tiar.\oJ:'"'N' ,,~ ~

~

U~ ¡;;. L um S020fi -.l lTl
o~ BARCELONA Vi o

reducció del valor nominal de cadascuna de les 100 accions de la societ 19¡¡~del ,';2 2;V'
~~ ~~J.
{;"'"",_ r#'.oS'~Sf33 o -~IDRS '<\1- ~
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seu valor 25.243 € al valor' de 14.602 €, amb la corresponent modificació deis

estatuts socials en quant al'capital social i al valor nominal de cadascuna de les

accions. Aquest acord ha estat elevat a públic en data 20 de maig de 2005, davant el

Notari de 5abadell D. Juan José Diego Isasa, amb el número de protocol1.139.

D'acord amb I'article 274 del Reial Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol pel que

s'aprova el text refós de la L1ei de 50cietats de Capital, s'ha de destinar una xifra

igual al 10% del benefici de I'exercici a reserva legal fins que aquesta reserva arribi,

almenys, al 20% del capital social. La reserva legal es podra utilitzar per augmentar

el capital en la part del seu saldo que excedeixi del 10% del capital ja augmentat

(article 303 del mateix text legal). Excepte per a la finalitat esmentada anteriorment,

i mentre no se superi el 20% del capital social, aquesta reserva es podra destinar a

compensar perdues, sempre que no hi hagi altres reserves disponibles suficients per

a aquest fi (article 274.2 TRL5C).

9. Informació sobre els apla~aments de pagament realitzat a proveidors. Disposició

addicional 3a. deure d'informació de la lIei 15/2010 de 5 de juliol.

L'entitat des de la perspectiva que té com a soci únic una entitat pública, te un

saldo amb antiguitat igualo superior a 40 dies de la següent composició

Pagaments realitzats ipendents de pagament a la data de
tancament del balan~

Exercici 2013 Exercici 2012

Impor! % Impar! %

Dins del termini legal 101.683,00 € 6,16% 173.970,60 € 9,92%

Resta 1.549.393,00 € 93,84% 1.580.427,45 € 90,08%
Total pagaments de I'exercici 1.651.076,00 € 100,00% 1.754.398,05 € 100,00%
Termini mig de pagaments 81 98
'Ajornaments que a la data de 4r-TS' lO
tancament sobrepassin el .f:,..:, :-.... .,'
termini maxim legal 226.499,00 € 52,83% 216.284,08 €/ g'45i3S.'Yo ~
*Calcul realitzat en base a 40 i 30 dies en 2012 i 2013 respectivament 1/ u; (r.¡(' ¡f'<- '.1' .,,:¡'

Del saldo pendent de liquidar a 31.12.13 ha estat Iiquidat en 2014.
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-----------------------
10. Existlmcies

La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2013 és la següent:

Taneament 2013 Taneament 2012
Existencies Brut Det Net Brut Det Net

Farmacs Especifics 898,54 898,54 1.088,10 1.088,10
Cateters i Sondes 430,75 430,75 353,41 353,41
Material de Cures ¡Sutures 200,31 200,31 169,02 169,02
Material d'un Sol Ús 1.621,86 1.621,86 1.916,37 1.916,37
Antiseptics i Desinfectants 266,70 266,70 254,28 254,28
Altre Material 5anitari de Con 302,42 302,42 552,44 552,44
Instrumental5anitar; 0,00 0,00 0,00 0,00
Petit Utillatge Divers 0,00 0,00 0,00 0,00
Vestuari ; Rober 5.928,96 5.928,96 8.834,35 8.834,35
Material de Conservació i Rep. 148,71 148,71 128,37 128,37
Material de Neteja 1.502,88 1.502,88 2.374,69 2.374,69
Mal. Imp. i Altres Prod. Varis 2.702,63 2.702,63 2.997,40 2.997,40

Total 14.003,76 0,00 14.003,76 18.668,43 0,00 18.668,43

No hi ha Iimitacions a la disponibilitat de les existencies.

11. Situaci6 Fiscal

11.1. Conciliaci6 del resultat comptallle de I'exercici 2013 amb la base

imposable de I'impost sobre beneficis.

Coneepte
Ingressos i despeses de 11exercici
Impost sobre 50cietats
Diferencies permanents
Diferencies temporanies

- amb origen en 'Iexercici
- amb origen en exercicis anterlors

Compensació BI negatives d'exercicis anteriors
Base imposable (resultat fiscal)

35

Import
54.266,20

O
O
O

-54.266,20
0,00
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La societat té pendent de compensar credits fiscals per bases imposables negatives

procedents d'exercicis anteriors, que a 31 de desembre de 2013 són de 255.437,43

euros. La situació a 31 de desembre del 2012 deis credits fiscals eren de 309.703,63

euros.

Bases Pendenl 2012 Incorporació Aplicació Pendenl 2013
Bases 2002 51.944,84 51.944,84 -

Bases 2003 226.199,92 2.321,36 223.878,56
Bases 2012 31.558,87 31.558,87

TOTAL 278.144,76 31.558,87 54.266,20 255.437,43

Bases Penden! 2011 Incorporació Aplicació Penden! 2012
Bases 2002 51.944,84 51.944,84
Bases 2003 226.199,92 226.199,92
Bases 2012 31.558,87 31.558,87

TOTAL 278.144,76 31.558,87 - 309.703,63

No existeixen compromisos adquirits per incentius fiscals.

Respecte a "altres tributs", no existeixen circumstimcies rellevants.

La societat té oberts a inspecció per part de les autoritats fiscals, les declaracions de

tots els impostos als que es troba subjecle pels darrers 4 exercicis. Si bé els crileris

utiJitzats en la prepara ció de les diverses declaracions tributaries, podrien ser no

coincidents amb els emprats per la Inspecció d'Hisenda, no s'espera que s'acreditin

passius addicionals de consideració com a conseqüencia d'una eventual inspecció.
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----------------------
12. Ingressos iDespeses

12.1. Despeses per Aprovisionament.

El desglossament consums de mercaderies i materies primeres en I'exercici 2013 és

el següent:

Concepte Saldos 2013 Saldos 2012

Farmacs 1.119,12 911,08
Material Sanitar; de Consum 23,412,83 19.985,51
Instrumental i Utillatge 7.946,85 0,00
Vestuar; i Rober 7,297,28 3.432,79
Altres Aprovisionaments 35,870,25 29,350,65
Rapelsper Compres de Product 0,00 0,00

Total compres 75.646,38 53.680,03
Variació existencles -1.549,99 0,00
Consums 74.096,39 53.680,03

Des del 2006, les existencies de Sabadell Gent Gran es gestionen conjuntament amb

la totalitat de les existencies de les empreses vinculades.

La gestió de magatzems és un inventari permanent i un cop I'any es realitza un

recompte fisic del 100% de la par! de I'estoc que esta ubicat a les dependencies de

SGG,

12.2. Treballs realitzats per altres empreses o professionals

Concepte
Ser, Assistendals d'atenció primaria
Total treballs assistendals real. per altres empres.

Saldos 2013
57.031,73
57.031,73

257,834,12
459,271,47
92.319,95

eS 4.963,43
1.995,16

Saldos 2012
54.477,83
54.477,83

256.140,12
486,758,42
84.193,53
14.436,75
30.533,82

50,44
872.113,08
926.590,91
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Eldetall de les carregues socials de l'exercici 2013 i 2012 han estat les següents:

Concepte

Seguretat social empresa
Altres despeses socials

Carregues socials

12.4. Altres Despeses d'Explotació

Saldos 2013

405.199,20

405.199,20

Saldos 2012

410.888,63

410.888,63

El detall de la partida "altres despeses d'explotació" de I'exercici 2013 i 2012 ha

estat les següents:

Concepte Saldos 2013 Saldos 2012

Perdues i deteriorament d'operacions comercials - -
L10guers - 61.046,76
Reparació iConservació 76.604,39 86.853,09
Serveis de ProfesoIndependent 7.934,20 7.541,21
Transports 1.536,00 1.264,80
Primes Assegurances 18.311,91 19.202,96
Serveis Bancaris i Similars 410,62 29,50
Publicitat, Propaganda iRelac 144,66 270,00
Subministraments 169.945,92 174.105,37
Altres Serveis 42.646,02 51.857,14

Altres Despeses d'Explotació 317.S33,72 402.170,83

"T5 O"

,."
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12.5. Altres resultats.

Concepte Saldos 2013 Saldos 2012

Despeses extraordinaries 76,19 733,11
Ingressos extraordinaris -621,53 0,00

Total extraordinaris -545,34 733,11

12.6. Ingressos d'explotació.

la composició deis ingressos d'explotació, a data 31 de desembre de 2013 i 2012,
és el següent:

Concepte Tancament 2013 Tancament 2012
Import net de la xifra de negoci 3.454.097,36 3.462.562,12
Allotjaments Residencials permanents 1.038.053,58 1.048.247,33
Allotjaments Residencials perm. ICA55 1.571.070,29 1.509.463,12
Centre d'atenció diürna 75.452,58 99.532,94
Centre d'atenció diürna ICA55 185.619,55 189.707,78
Apartaments 377.190,34 386.689,41
5erveis atenció domiciliaria Taulí Aprop 59.570,67 62.167,12
Altres serve!s complementarls 147.140,35 166.754,42

Altres ingressos d'explotació 18.789,36 20.336,98
5ubvencions a I'explotació 9,616,96 11.121,68
Ingressos per serveis diversos 9.172,40 9.215,30
Excés de provisions per riscos i despeses - -

Total ¡ngressos d'explotació 3.472.886,72 3.482.899,10

.,~
-.<

"¡
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Existia una provisió de personal per indemnització reconeguda durant I'exercici

2009 i actualitzada en el 2010 per una reclamació formulada per una trebailadora en

materia d'acomiadament nulo subsidiariament improcedent. Indemnització pagada

en el 2012. No obstant, queda pendent de rebre per part del trebailador la quantitat

relativa als salaris de tramitació reclamada a l'Administració General de I'estat en

I'import de 9.615,24€.

Segons es detaila en la nota 4.7 d'aquesta memoria, en base al Reial decret ilei

20/2012, es va rea!itzat la supressió de la paga de desembre, quantificada en

79.947,91 euros. En opinió de la direcció es considera poc probable que s'hagi de

fer front al pagament pels imports meritats de la paga extraordinaria amb

anterioritat a la pub!icació del RDL! 20/2012, sent I'import estimat d'aquesta

contingencia de 42.492,86 euros.

Hi ha interposat conflicte col.lectiu per part deis sindicats que representen als

trebailadors del centre en reclamació de la paga extra de desembre de 2012. Aquest

procediment es troba en suspens com sigui que existeix un conflicte col.lectiu de

sector pendent de resoldre's, la resolució del qual afectara a tots els procediments

individuals.

També en la nota 4.7 d'aquesta memOria informa del Decret 170/2012, 27 de

desembre, pe! qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la prorroga deis

pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2013 mentre no entrin en vigor

els del 2013 (DOGC6283 de 31.12.2012, el Decret 164/2013, de 14 de maig, de

modificació del decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen els

criteris d'aplicació de la prorroga deis pressupostos de la Generalitat de Catalunya

per al 2013 mentre no entrin en vigor els del 2013 (DOGC 6377 de 11~.p5~tl.8~.!?:..,,,~°0 ~
Acords de Govern de la Generalitat 19/2013, de 26 de febrer pel qualga1~~f: \~

mesures excepcionals de reducció de les depeses de personal ¡Ji I'e~~ ~ \

pressupostari 2013 (DOGC6325 de 28.02.2013) parcialment modific 1~~WH~~[i~05EB I

de Govern 77/2013 d'll de juny (DOGC6396 de 13.06.2013) on di 'áJ'@> queda ff'
y ,"~ .•••.~

40~J~~~~
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exclos de I'aplicació de les mesures excepcionals el personal amb retribucions

anuals, per jornada completa i amb exclusió deis complements per productivitat o

rendiment, iguals o inferiors a dues vegades el salari mínim interprofessional en

comput anual. D'acord amb el mencionat decret lIei, no s'ha liquidat als treballadors

de la societat la part corresponent a la paga extraordinaria del 2013, la qual esta

quantificada en 40.415,99 euros

No existeixen provisions de personal reconegudes durant I'exercici 2013.

14. Informació sobre medi ambient

La societat no ha incorregut en despeses especials per a la minimització de ¡'impacta

ambiental o protecció i millores del medi natural, ni té comptabilitzada cap provisió

per riscos ni per contingencies possibles per a la protecció i mUlora del medi natural.

15. Transaccions amb pagaments basats en instruments patrimoni

En I'exercici no s'ha realitzat cap operació basada en instruments de patrimoni

16. 5ubvencions i donacions

El total de subvencions i donacions rebudes són les següents:

Coneepte

a) Subveneió I.D.A.E
b) Subvenció I.C.A.E.N.
e) Donaeions
Totol 5ubveneions reeo/lides o Potrimon; Net
Subvencions d'explotaeió imputades
directament a resulta!s

41

Yancament

2013
1.471,71
2.323,59

3.795,30

9.616,96

Taneament
2012
2.292,18
3.619,08

5.911,26

11.121,68
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El detall de les subvencions de capital és el següent:

a) 5ubvenció atorgada en data 15 de setembre de 2000 per l' institut per a la

Oiversificació i Estalvi d'Energia (LO.A.E.), destinada al recolzament de la

instaHació de la energia solar termica en el marc del Pla de Foment per les

Energies Renovables, per un import de 14.643,68 euros, la qual fou ampliada

fins a un import total de 15.463,23 euros.

b) 5ubvenció atorgada en data 22 de desembre de 2000 pel Oepartament d'lndústria,

Comer~ i Turisme, destinada a I'actuació en materia d'estalvi, eficiencia

energetica i aprofitament deis recursos energetics renovables per un import de

24.040,48 euros.

EIs moviments deis exercicis 2013 i 2012 de les subvencions, donacions i lIegats

rebuts que apareixen en el patrimoni net han estat els següents:

Per al 2013

Concepte Saldo Subv. Don. Traspassos a Altres Saldo
31.12.12 Rebudes Resultats moviments 31.12.13

5ubvencions oficials de capilal 5.911,26 0,00 -2.821,32 705,36 3.795,30
Donacions i Iiegals de capilal 0,00 0,00
Allres subvenciones, donacions y Iiegals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5ubvencions, donacions i lIegats rebuts 5.911,26 0,00 -2.821,32 705,36 3.795,30

Peral 2012

Concepte

5ubvencions oficials de capilal
Donacions i lIegals de capilal
Allres subv, donacions y lIegals
5ubv, donacions i lIegals rebuts

Saldo
31.12.11
8.027,22

0,00
0,00

8.027,22

42

5ubv. Don.
Rebudes

0,00

0,00
0,00

Traspassos
a Resultats
-2.821,33

0,00
-2.821,33

Allres
moviments

705,33
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17. Fets posteriors al tancament

Amb posterioritat al 31 de desembre de 1013 no s'ha produ"it cap fet que, per la

seva importancia, requereixi la modificació deis presents Comptes Anuals ni

informació addicional a incloure com a nota explicativa de la memoria.

18. Operacions amb parts vinculades

Les societats considerades com parts vinculades són les següents

PARTSVINCULADES Entitat dominant
Altres empreses

del Grup

Corporació Sanitaria PareTaulí 100%
Udiat Centre diagnostie, SA 0%
Fundació PareTaulí 0%

A efectes de lo disposat en I'article 229 i següents del Reial decret legislatiu 1/2010,

de 2 de juliol, por el que s'aprova el text refós de la L1eide Societats de Capital, es

relaciona a continuació la participació deis administradors en el capital social en

societats amb activitats identiques, analogues o complementaries, i els carrecs que

exerceixen, i/o la seva realització d'aquestes per compte pro pi o aliena.

A 31 de desembre de 2013, els membres del Consell d'Administració de la Societat

no han notificat cap altra situació de potencial conflicte directe o i~dir I:v"" Ot:
derivat del coneixement respecte a les següents circumstancies tot~e ~Ms v '

, .. o J,~ %
a I exerclcl 2013: ff? ¡,~, , ~

l.LJ t.'iJ>" :.'" (j)

U "'" o
UJ ~ HOAC Num S0206 rn
o~ %RCEWN/. ;: ()
o::;' fd!;

43 \u\ 1P £?,¿~
'.';~ ~~
~o~Ó/J0700s~,t'7
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El president i conseller Sr. Modesto Custodio Gómez ostenta la qualitat de

president del Consell de Govern del Consorci Públic Corporació Sanitaria Pare

Taulí, soci únic de I'entitat.

El president i conseller Sr. Modesto Custodio Gómez ostenta la qualitat de

conseller i president del Consell d'Administració de I'entitat "UDIAT CENTRE

DIAGNOCTIC SA" entitat de la que és accionista únic el Consorci Públic

Corporació Sanitaria PareTaulí i així mateix es membre nat del patronat de la

Fundació PareTaulí.

El conseller Sr. loan Antoni Gallego i Lizana és alhora conseller de I'entitat

"UDIAT CENTREDIAGNOCTICSA" i director general i apoderat del Consorci

Públic Corporació Sanitaria PareTaulí.

El conseller Sr. loan Antoni Gallego i Lizana es patró nat del patronat de la

Fundació PareTaulí i apoderat d'aquella entitat.

El secretari conseller del Consell d'Administració de I'entitat Sr. Antoni Llamas i

Losilla, ostenta la qualitat de secretari conseller del Consell d'Administració de

la societat "UDIAT CENTREDIAGNOCTICSA", de secretari patró de la Fundació

Pare Taullí i així mate ix va ser el secretari adjunt no conseller del Consell de

Govern del consorci Corporació Sanitaria Pare Taulí fins al dia 18 de juliol de

2012, i es troba en situació de professional laboral contractat per I'esmentat

consorci públic,

Durant els exercicis 2012 í '2013, els membres del Consell d'Administració de la

Companyia no han percebut de la societat cap tipus de remuneració en concepte

de sous, dietes, bestretes, crédits, ni s'ha assumit per part de la societat cap típus

d'obligació per compte d'ells a títol de garantia,

No havent-se exposat al Consell d' Admínistració cap altre situació de

potencial conflicte, directe o indirecte, derivat de la particiPació~~"
ff," ~ L0~

conseller de la societat en societats amb el mateix, analeg o corf{~erb~i ~~
/(.o r~;l'''';Yri -'.\\

genere d'activítat al que constitueix I'objecte social de "SAá@EL@¡~r ~
Ü ..•.•MOAC Num $0206 •..• rn

GRAN CENTREDE SERVEIS,S.A.". 'g ~ BARCElONA ::: 52
-;í-,.-¡;- g i;t~
......,('l ~ r-...

44 '" '"' ;s' <::',) "", .li' ~
'''Üj''otrr/i6 <9..•r-
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Laentitat disposa de una Direcció Executivaen regim laboral i la Direcció General la

exerceix qui ostenta la Direcció General del consorci Corporació Sanitaria ParcTaulí

que es soci únic de la entitat.

Enel decurs de I'exercici 2013, la societat ha realítzat les següents transaccions amb

I'accionista únic de la mateixa, la Corporació Sanitaria ParcTaulí.

18.1. Serveis Prestats:

Repercussiódiferencial apartament d'uns residents, segonsacord formalitzat amb la

Corporació Sanitaria ParcTaulí.

18.2. Serveis rebuts:

Elsdiversos serveis rebuts en el present exercici, deriven deis convenis formalitzats

entre ambdues entitats, en concepte de serveis de prestació de les funcions

directives i assistencialsde ia societat.

• Existeix conveni de coJ.laboració amb la Corporació Sanitaria Parc Taulí i Udiat

Centre Diagnostic, SA, per articular jurídicament, salvaguardant la personalitat

propia de cada entitat, la imatge de grup i de valor afegir de pertanyer a una

organització prestadora de serveis socials i sanitaris en totes les sevesvessants, i

a efectes de gaudir deis beneficis de la vinculació funcional mútua deis serveis,

equipaments i acreditacions i autoritzacions administratives que tinguin

atribuIts.

• Existeix contracte d'arrendament de I'edifici, propietat de la Corporació

san~tariaParcTaulí, ubicat a I~ Ronda~ollsalarca, número 217-219 ~ ~ o~

mltJan~ant contracte prlvat slgnat el.: de desembre de 1999. E ~ta6fí;~Ift~, ~

m~r~ de 2003 el Consell de Govern de la Corporació Sanitaria¡ ~rc. T~~ ~!
.{ UJ ~ HOACNum $02(1<:; . m f

. aprovar una ampliació en el termini de carencia en el pagament d te{<¡relitll!Sll:l'é' ¡;¡s;> !
, ~'-h R:-vY

4 5 ~ Ji¡. ..¡".;rt~
°o~¡y ..•j')'
--~
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I'arrendament de I'immcible ubicat a Sabadell, Ronda COllsalarca, 217-219, fins

al mes de gener de I'any ímmedíatament posterior a aquell exercici en que la

societat presentí uns resultats positius que li permetin absorbir els costos de

I'esmentada renda en termes anuals, incorporant aquest acord com addenda al

contracte d'arrendament de referencia de data 2 de desembre de 1999. En el

Consell de Govern de la CSPTde 7/4/2010 s'acorda atorga a Sabadell Gent Gran

Centre de Serveis S.A. una carencia en el pagament de les rendes per

l'arrendament de I'immoble ubicat a Sabadell, Ronda Collsalarca 217-219, a

partir del mes de gener de I'any immediatament posterior a aquell exercici en

que presenti uns resultats negatius en el Compte d'Explotació i que es

perllongara fins al mes de gener de l'any immediatament posterior a aquell

exercici en que presenti uns resultats posítiu en el seu Compte d'explotació que

li permetessin absorbír els costos de I'esmentada renda en termes anuals.

L'entitat no té participació en cap de les entitats del grupo

18.3. Detall d' operacions amb parts vinculades

a) Ingressos

Operacions SGGVamb parts vinculades
2013

Concepte . CSPT UDIAT FPTV Total
Ajuts rebuts 0,00
Vendes actius corrents 1.300,34 32,36 17,84 1.350,54
Prestació de serveis 11.946,36 11.946,36
Ingressosper interessos cobrats 0,00
Ingressosper interessos meritats no cobrats 0,00
Total 13.246,70 32,36 17,84 13.296,90

175,45

175,45

UDIAT

161.55
11.754,48

11.916,03

Operacions 5GGVamb parts vinculades
2012
C5PT

46

Concepte
Ajuts rebuts
Vendes actius corrents
Prestaciód~ serveis
Ingressos per interessos cobrats
Ingressosper ¡nteressos meritats no cobra!s
Total
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b) Despeses

Operacions parts vinculades amb 5GGV
2013

Concepte C5PT UDIAT FPTV Total
Ajuts per compra d'actius 0,00
Ajuts i aportacions concedits 0,00
Compres d'actius corrents 2.879,03 467,46 5,67 3.352,16
Recepció de servies 94.575,02 94.575,02
Despeses per Interessos 11.136,23 11.136,23
Formació 174,93 100,00 274,93
Total 108.765,21 467,46 105,67 109.338,34

Operacions parts vinculades amb 5GGV
201.2

Concepte CSPT UDlAT FPTV Total
Ajuts per compra d'actius 0,00
Ajuts i aportacions concedits 0,00
Compres d'actius corrents 3.578,11 10,15 3.588,26
Recepció de servies 161.466,70 1.61.466,70
Despeses per Interessos 6.656,14 6.656,14
Formació
Total 171.700,95 10,15 171.711,10

18.4. Els saldos deutors amb parts vinculades al tancament de I'exercici 2013 i 2012 són

Tancament 2013 Tancament 2012
C5PT Altres empr. C5PT Altres empr.

Grup Grup
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 13.16:1,16 5,77 7.933,12 104,04
Clíents comercials 13.163,16 5,77 7.933,12 104,04

18.5. Els saldos creditors amb parts vinculades al tancament de I'exercici 2013 i 2012 són

C5PT

Deútes a curt termini
Altres passius financers
Credltors comercials I altres comptes a pagar
Proveidors

Tancament 2013
Altres em pr.

Grup
269.577,18
269.577,18
54.765,72 58,30
54.765,72 58,30
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19. Altra informació

Ladistribució del número mig de treballadors per categories i sexesdurant I'exercici

2013 i 2012 ha estat:

Agrup Categ 2013 2012

Dona Home Total Dona Home Total

Administratius 8,53 0,06 8,59 9,36 9,36
Animador Sociocultural 1,00 1,00 0,99 0,99
Auxiliar Ajuda Domicili 3,61 3,61 3,74 0,02 3,76

Auxiliar Sanitari 0,09 0,09 0,11 0,11
Coord. Logística iAssist. 1,00 1,00 1,00 0,06 1,06

Dir. Executiva SGGi At. Depend. 0,50 0,50 0,50 0,50

Direcció Assistencial SGG 1,00 1,00 1,00 1,00

Fisioterapeuta 1,00 1,00 1,09 1,09
Gerocultor/a 41,22 2,38 43,60 39,25 2,88 42,13
Infermer/a 5,43 0,15 5,58 5,31 0,23 5,54
Oficial Manteniment 2,00 2,00 2,00 2,00
Terapeuta Ocupacional 1,00 1,00 0,99 0,09 1,08
Treballador Social 1,00 1,00 1,00 1,00

Metge 0,02 0,01 0,03 0,08 0,08

Total 64,40 5,60 70,00 63,42 6,28 69,70

Els honoraris relatius als serveis d'auditoria deis comptes anuals a 31 de desembre

de 2013 han estat per import de 3.708,90 euros i en el 2012 per import de 3.708,90

euros, aquest honoraris inclouen totes les despeses inherents al treball, excepte els

imports deis tributs aplicables i les despeses derivades pels segells del Cof.legi de

Censors Jurats de Comptes de Catalunya. I per altres serveis en el 2013 han estat

650 euros i pel 2012 van ser 650 euros.

No hi ha acords de negoci que no figurin en el

memoria i que ajudin a determinar la posició financera de la societat.
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20. Informació pressupostaria

Sabadell Gent Gran Centre de Serveis S.A. figura en el pressupost de la Generalitat de

Catalunya per I'exercici 2013, en tractar-se d'una entitat inclosa en el seu ambit

pressupostari.

Eldetall resumit d'aquest pressupost i la seva Iiquidació és la següent,

Pressupost Pressupost DretsInicial Modificaclons
Partida Descripció (Prorroga 2012) Definltiu Iiquidats Desviació
Capítol3 Taxes ialtres ingressos 3.634.318,18 -262.469,05 3.371.849,13 3.459.322,36 87.473,23
Capítol4 Transferencies corrents 12.351,41 -2.750,55 9.600,86 9.616,96 16,10
Capítol5 Ingressos patrimonlals 3.732,25 241,88 3.974,13 3.960,16 -13,97
Capítol9 Variacióde passius financers 0,00 0,00 0,00 146.662,68 146.662,68

Totallngressos 2013 3.650.401,84 -264.977,72 3.385.424,12 3.619.562,16 234.138,04

Pressupost Pressupost ObligacionsInicial Modificaclons
Partida Descripcló (Prorroga 2012) Definitiu liquldades

Desviació
Capítol1 Remuneracions al personal 1.796.792,10 47.467,94 1.749.324,16 1.746.164,16 -3.160,00
Capítol2 Desp. de bens corroIserveis 1.558.679.71 -232.174,02 1.326.505,69 1.313.019,62 -13.486,07
Capitol3 Despeses financeres 70.083,41 -3.320.85 66.762,56 64.548,78 -2.213,78
Capítol6 Inversions reals 142.946,62 14.635,09 157.581,71 122.771,41 -34.810,30
Capítol9 Variacióde passius financers 81.900,00 3.350,00 85.250,00 85.191,22 -58,78

Total Despeses 2013 3.650.401,84 -264.977,72 3.385.424,12 3.331.695,19 -53.728,93

El detall per conceptes d'aquesta liquida ció, així com la conciliació amb el resultat

comptable i el calcul del romanent de tresoreria, s'adjunten com a document annex a

I'informe de gestió del exercici 2013.
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SABADELL GENT GRAN,
CENTRE DE SERVEIS, S.A.

INFORME DE GESTIO
I ANNEX GESTIÓ PRESSUPOSTARIA
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SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS S.A.

Informe de gestió
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Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, S.A.

INFORMEDEGESTIÓDEl'EXERCICI2013

ElConsell d'Administració de la societat, en compliment del disposat en I'article 262

de Text Refós de la L1eide Societats de Capital (RDLegislatiu 1/2010 de 2 de juliol ),

formula el present Informe de Gestió.

Evolució del negoci

L'any 2013 les dificultats de mantenir I'ocupació prevista en els dispositius no

subvencionats principalment en els serveis d'Atenció Diürna i Residencia han suposat

una disminució de la xifra neta de negoci del 0,25% respecta al 2012.

D'altra banda I'aplicació del Reialdecret lIei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per

garantir I'estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat, el Decret

170/2012, 27 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la

prórroga deis pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2013, el Decret

164/2013, de 14 de maig, de modificació del decret 170/2012, de 27 de desembre,

pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la prórroga deis pressupostos de la

Generalitat de Catalunya per al 2013 i els Acords de Govern de la Generalitat

19/2013, de 26 de febrer pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les

depeses de personal per I'exercici pressupostari 2013, parcialment modificat per

l'Acord de Govern 77/2013 d'll de juny, on diu que queda exclós de I'aplicació de les

mesures excepcionals el personal amb retribucions anuals, per jornada completa i

amb exclusió deis complements per productivitat o rendiment, iguals o inferiors~

dues vegades el salari mínim interprofessional en cómput anual. D'acord4~ (' ~

mencionats decrets lIei, als treballadors de la societat que no com/f}.enf ,,:IJ '\
preceptes d'excepcionalitat no se'ls ha Iiquidat la part corresponent i';í la p <" o

UJ -; flOAC um. 50205 ...i m
extraordinaria, la qual esta quantificada en 40.415,99 euros. '? ~ BARCElONA ::: f:

~0 tSi;i\V~ J.:.:.r--.
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Respecta a la despesa s'ha vist disminu'ida en aquelles partides vinculades

directament a I'activitat i s'ha dut a terme un seguiment continuat de les diferents

mesures de contenció aplicades.

Els ingressosobtinguts i la contenció de les despeseshan suposat un resultat positiu

de 54.266,20(.

La previsió de mantenir i millora en la mesura del possible el nivell d'ocupació i la

contenció de la despesa ha de permetre la continu'itat equilibrada de I'empresa en

els propers anys.

Situació de la societat

La societat presenta una situació economica equilibrada, producte de la seva

evolució.

Esdeveniments importants posteriors al tancament

No s'ha produ'it cap esdeveniment posterior al tancament deis Comptes Anuals, que

pugui alterar la informació ni modificar la imatge de la societat.

Evolució previsible de la societat

La societat té com objectiu millora I'ocupació i millora la formació deis seus

professionals per garantir un servei de qualitat als seususuaris.
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Adquisició d'accions propies

Durant I'exercici de referencia, no s'ha produil cap adquisició d'accions propies de la

societat.
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Annex 1
Annex2
Annex3
Annex4

Liquidació de Pressupost
Romanent de Tresoreria
Conciliació de resultats
Memoria sobre el grau d'execució pressupostaria
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'6
%Obligaclons I dretsPressupost inicial

P 'dNP rtid

Annex 1 Liquidació Pressupostaria SGG2013

a a om art, a (prorroga 2012) Modlficaclons Pressupost final Iiauldats d'execucl
1320002 Personal laboral 1.371.900 02 -30.545,97 1.341.354,05 1.340.964,96 9997%

1330001 Indemnitzacions del oersonal d'emoreses Dúbliaues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1500001 Productivitat 0,00 000 0,00 0,00 0,00%

1600001 Seauretat Social 424.892,08 .16,921,97 407.970,11 405.19920 99,32%

1730001 Des peses socials .~..' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00'%

I Total Capftol1 Remuneraclons del personal 1.796.792,10 -47.467,94 1.749.324,16 1.746.164,16 99,82%

2000002 Altres lIoQuers i canons de terrenvs béns naturals edificis i altres construccions 60.808,31 -60.808,31 000 000 000%

2100001 Conservació reoaraci6 imanten. terrenys,béns naturals edificis i altres construc. 47.559,57 -28.399,80 18.159,76 17.962,14 98,91%

2120001 Conservaci6, reparació imanteniment d'eauips per a Dro~'~ de dadas - 8.675,64 2.87797 11.553,61 10.163,40 87,97%

2130001 Conservació reparaci6 imanteniment d'altre immobilitzat mate~al 40.469,23 -13.055,13 27.414,10 27.33931 9973%

2140001 Altres desDeses de conservaci6. reoaraci6 imanteniment 22.422,76 -1.244,13 21.178,62 21.139,54 99,82%

2210001 Aiaua i eneraia 194.29675 -24.32078 169.975,97 169,945,92 99,98%

2210003 Vestuari 16.763,47 -7.972,55 8.790,92 4.391,89 49,96%

2210004 Subministrament de material sanitari 21.023,69 10.347,67 31.371,36 30.936,19 98,61%

2210005 Productes farmacéutics i analitiaues 983,17 147,18 1.130,35 929,61 82,24%

2210089 Altres subministraments 33.823,89 2.500,14 36,324,03 34.724,01 9560%

2220001 Comunicacions oostals, telefóniQues j altres 55768 264,45 82213 815,71 99,22%

2220003 Comunicaci6 mitjancant serveis de veu i dades adauirits a altres entitats 23.372,18 -5.471 02 17.901,16 17.844,64 99,68%

2230001 Transports 1.394,70 192,30 1.587,00 1.53600 96,79%

2240001 Despecec d'asse"'ur2:~ces 20.574,25 -1.153,55 19.420,69 18.31191 94,29%

2250001 Tributs 14.323,47 -1.699,62 12.623,85 12.509,04 99,09%

2260002 Atencions orotocol.laries i reDresentatives 672 40 393,56 1.06596 1.013,29 9506%

2260003 Publicitat, difusi6 i campanyes institucionats 15,00 -15,00 0,00 0,00 0,00%

2260004 Jurídics i contenciosos 3.799,66 -61391 3.185,75 3.087,00 96,90%

2260006 Qoosicions i oroves selectives 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials 600,00 -£00,00 0,00 0,00 0,00%

2260039 Despeses oer serveis bancaris 0,00 417,64 417,64 41062 98,32%

2260088 Altres desoeses de funcionament 60.54599 -£0.545,99 0,00 0,00 0,00%

2260089 Altres desDeses diverses 23.583,70 -£.791 04 16.792,66 16,725,30 99,60%

2270001 Neteja i saneiament ...,. ,-"'" 341.401,37 8.770,07 350.171,44 350.154 07 100,00%//;, "TS ". ,
2270005 Estudis i treballs técnics 1/r~)V(~q~,\ 4.47547 -4.475,47 O O 0,00%

2270006 Serveis de meniador '1Cf 'f;:"',.,.jk~' %\' 511.880,33 -51.699,64 460.180,69 459.271,47 99,80%.;, ;;:;l¡;..'~.ef;>

2270012 Auditories II{( ~¡)1J!"' '" 0,00 5.05897 5.058,97 4.847,20 95,81%.' .
2270089 Altres treballs realltzats per altres emoreses u .. ~ o 48.77972 -3.21033 45.56938 45.53789 99,93%'1 ¡:¡nllf"' , •• _ ~ "' _

2300001 Dietes locomoci6 oC BARCEÚJÑ~"".' ;i () 60848 -2832 580,15 569,17 98,11%-~
t?,'v.I~ #,
:..;~ ;s' '"i>"'.•~~~ ~c;-

;) 1 •••'l'
-
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%
d'execuci6

75,60%

99,95%

89,57%

98,98%
96,76%

96,99%

" 2061%
,68%

./ 0,00%

96,55%

75,45%

2835%

0,00%

77,91%
99,93%

99,93%
98,41%

'.bl~o2.61%
e 1195,43%

'ib2,59%
'\~03,79%

e: i 95,00%

'Q,~...>J;I 0,00%

9.616,96 100,17%
0,00 0,00%

12,76 10,25%

3.947,40 102,54%

3.960,16 99,65%
146.662,68 0,00%
146.662,68 0,00%

3,619.562,16 ::Jf02,58%:¡s
U1
N
U1
<.D
U1
W

Obligacions i drels
li uidals

5.822,57

53.000,72

4.031,01
1.313.019,62

11.136,23

53.384,07
48,4 ,

64.548,7
0,0 ,

94.683,84

26.249,10

1.83867

0,00

122.771,41
85.191,22
85.191,22

¥9
3.366.374,13

5.475,00
3.371.849,13

5.642,48

3.958,38

0,00

9.60086
0,00

124,53

3.849,60

3.974,13
0,00
0,00

3.385.424,12

Pressu osI final
7.701,62

53.027,32
4.500,55

1.326.505,68
11.50868

55.018,71
235,18 n(")

66.762,56 ~ >
0,00 ~ rn

98.069,66 l;:l ~
34.790,00

6.484,50

18.237,55
157.581,71
85.250,00

85.250,00
3.385.424,12

Modificaclons
7.701,62

-2.241,53

4.50055
-232.174,02

-509,32
-3.046,70

23518

-3.320,85
-56.78855

53.683,86

16.255,28

1.484,50

0,00
14.635,09
3.350,00

3.350,00
-264.977,72

-260.497,85

-1.971,20
-262.469,05

291,07

-3.041,62

0,00

-2.750,55
0,00

124,53

11735
241,88

000
0,00

-264.977,72

Pressuposl inicial
rorro a 2012

0,00

55.268,85

0,00
1.558.679,71

12.018,00

58.065,41

0,00

70.083,41
56.788,55

44.385,80

18.534,72

5.000,00

18.237,55

142.946,62
81.900,00
81.900,00

3.650.401,85

3.626.871,98

7.446,20
3.634.318,18

5.351,41

7.000,00

0,00

12.351,41
0,00

0,00

3.732,25

3.732,25
0,00

0,00

3.650.401,84

úblic

Nom Partida
Formació ersanal ro i
Prestaci6 de serveis amb mirans aliens amb entitats de la Generalitat

Inversions en edificis ¡ altres construccions er com te alié
Inversions en ma uinaria, ¡nstal.lació i utillat e
Inversions en mobiliari ¡ estris
Inversions en e ui s rocés de dades

Inversions en a licacions infonnati ues

Interessos d'o eracions de tresoreria deis
Interessos de réstecs lIa termini

3190009 Prestacions d'altres serveis

3990009 Del de artament de Salut
Total Ca ilol3 Taxes i Allres In ressos

4030001 INEM-SPEE. Formaci6 contínua de treballadors

4600009 Subvencions a ,'ex lotaci6 de las entitats locals i d'altres comunitats autónomes

4930009 Subvencions a ('ex lotació de la UE

Total Ca 11014Transferencies correnls
lnteressos de bestretes j réstecs
Altres in ressos financers

TOTALDRETS
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Annex 2

Concilia ció resultat pressupostari amb resultat comptable

Resultat Pressupostari 2013

+ Inversions en immobilitzat
+subvencions transferencies
- Dotació amortització immobilitzat
+/- Dotació provisions
+/- Despeses extraordinaries
-/+Variació d'existencies
-/+Reguiarització d'existencies
+/- Variació passius financers

Resultat comptable 2013

Annex3

Romanent de tresoreria

287.866,97

122.771,41
:1.821,32

-29S.152,69
0,00

545,34
-4.664,68
1.549,99

-61.471,46

5.J.266,20

Conee te 1m ort Subtotal Total

Deutors pressupostaris 369.253,82
Deutors no pressupostaris 2,52
Total Deutors pendents cobrament 369.256,34

Creditors pressupostaris 521.973,82
Creditors no pressupostaris 366.932,98
Total Creditors pendents pagament 888.906,80

Efectiu ialtres actius líquids de tresoreria 1.007,88

Romanent de tresoreria Total

Romanent amb finan~ament afectat

Romanent de tresoreria per a despeses generals
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Annex4
Memoria sobre el grau d'execució pressupostaria exer. 2013

Ingressos

Capitol3 .- laxes i altres ingressos

Els ingressos han estat per sota de la previsió realitzada, com a conseqüencia de les dificultats de mantenir

I'ocupació prevista en els dispositius no subvencionats principalment en el Centre d'Atenció Diürna i Residencia.

Despeses

Capltol1 .- Remuneracions de personal

En aquest capitol s'ha aplicat del Reial decret Hei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir I'estabilitat

pressupostaria i de foment de la competitivitat, el Decret 170/2012, 27 de desembre, pel qual s'estableixen els

criteris d'aplicació de la prorroga deis pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2013, el Decret

164/2013, de 14 de maig, de modificació del decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen els

criteris d'aplicació de la prorroga deis pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2013 i els Acords de

Govern de la Generalitat 19/2013, de 26 de febrer pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les

depeses de personal per I'exercici pressupostari 2013, parcialment modificat per l'Acord de Govern 77/2013 d'll

de juny, on diu que queda exclos de I'aplicació de les mesures excepcionals el personal amb retribucions anuals,

per jornada completa i amb exclusió deis complements per productivitat o rendiment, iguals o inferiors a dues

vegades el salari mínim interprofessional en comput anual. D'acord amb els mencionats decrets Hei, als

trebaHadors de la societat que no compleixen els preceptes d'excepcionalitat no se'ls ha liquidat la par!

corresponent a la paga extraordinaria, la qual esta quantificada en 40.415,99 euros.

En aquest capitol també s'ha tingut una contenció de la despesa com a conseqüencia de la valoració continuada
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Capitol 2.- Despeses de bens corrents iserveis

La situació economica ha suposat una gestió més acurada deis recursos disponibles, amb contenció de la despesa i

la racionalització deis recursos.

La despesa s'ha vlst disminu'ida en aquelles partides vinculades directament a I'activitat, en les partides de

reparacions on s'ha prioritzat les actuacions a realitzar i també s'ha estaiviat en els subministraments on s'ha

realitzat un control continuat per evitar des pesa innecessaria.

Capitol 6.- Inversions reals

El pla d'inversions s'ha executat en un 77,91% prioritzant les necessitats.
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Els comptes anuals, així com ¡'informe de gestió de sABADELL GENT GRAN CENTREDE sERVEls sA eorresponents a

I'exercici taneat a 31 de desembre de 2013, s'estén en 61 pagines numerades de la O a la 60, inclosa aquesta,

impreses a doble cara sobre paper timbrat de la Classe 8! eorrelatius des de la numerada com OK4s2s92~ a la

numerada com Ok4s2s9sS essent aquesta la última i que conté les signatures de tots els membres del Consell

d' Administració que les formula amb carree vigent a 31 de desembre de 2013, de conformitat amb allb establert a

I'article 253 de la Uei de societats de Capital (Real Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol).

sabadell 20 de mar~ de 2014

------

/

Sr. Modesto Custodio Gómez

~
Sr. Joan Montsech i Roca

Sr. Joan Antoni Gallego Lizana
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