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INFORME D’AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS 
 
 
 
 
A la Junta General d’accionistes de 
CORPORACIÓ D’EMPRESES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A. 
 
 
 
Hem auditat els comptes anuals de CORPORACIÓ D’EMPRESES I SERVEIS DE 
SANT BOI, S.A., que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2009, el 
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes d’efectiu 
i la memòria corresponent a l'exercici anual clos en aquesta data, la formalització dels 
quals és responsabilitat dels administradors de la Societat. La nostra responsabilitat és 
expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el 
treball realitzat d'acord amb les normes d'auditoria, que requereixen l’examen mitjançant 
proves selectives de l’evidència justificativa dels comptes anuals i l’avaluació de la 
presentació, dels principis comptables aplicats i de les estimacions efectuades. 
 
 
D’acord amb la legislació mercantil, els administradors de la Societat presenten, a efectes 
comparatius, amb cadascuna de les partides del balanç de situació, del compte de pèrdues i 
guanys, de l’estat de canvis en el patrimoni net, de l’estat de fluxes d’efectiu i de la 
memòria dels comptes anuals, a més de les xifres de l’exercici 2009, les corresponents a 
l’exercici anterior. La nostra opinió es refereix exclusivament als comptes anuals de 
l’exercici 2009. Amb data 3 d’abril del 2009 varem emetre el nostre informe d’auditoria 
sobre els comptes anuals de l’exercici 2008, on expressàvem una opinió favorable. 
 
 
La nostra opinió és que, els comptes anuals adjunts de l’exercici 2009 expressen la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació financera del CORPORACIÓ D’EMPRESES I 
SERVEIS DE SANT BOI, S.A a 31 de desembre de 2009 i dels resultats de les seves 
operacions i dels canvis en el patrimoni net i dels fluxos d’efectiu corresponents a 
l’exercici anual clos el mateix dia i que contenen la informació necessària i suficient per 
interpretar-los i comprendre’ls adequadament, en tots els aspectes significatius, segons els 
principis i les normes comptables generalment acceptats en la normativa espanyola que 
resulten d’aplicació i que guarden uniformitat amb els aplicats en l’exercici anterior.  
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L’informe de gestió adjunt de l’exercici 2009, conté les explicacions que els administardors 
consideren pertinents sobre la situació de CORPORACIÓ D’EMPRESES I SERVEIS 
DE SANT BOI, S.A, l’evolució de la seva activitat i sobre d’altres afers, i no formen part 
integrant dels comptes anuals. Hem verificat que la informació comptable que conté 
l’esmentat informe de gestió concorda amb la dels comptes anuals de l’exercici 2009. La 
nostra feina com a auditors es limita a verificar l’informe de gestió amb l’abast que aquest 
paràgraf indica i no inclou la revisió d’informació diferent de l’obtinguda a partir dels 
registres comptables auditats de CORPORACIÓ D’EMPRESES I SERVEIS DE 
SANT BOI, S.A. 
 
 
 
Barcelona, ______ de 2010 
 
 
 
Faura-Casas, Auditors-Consultors, S. L.  
Nº ROAC: S0206 
 

 

 

Daniel Faura Llimós 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:    
Cas que els Comptes Anuals de l’exercici 2009 que acompanyen aquest esborrany i que són els que la 
direcció de la Societat ens ha lliurat per a la realització del nostre treball, siguin aprovats per vostès 
sense cap modificació, procedirem a emetre el nostre informe d’Auditoria definitiu en els mateixos 
termes expressats en aquest document 
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BALANÇ DE SITUACIÓ NORMAL 
 

          
  ACTIU Nota Exercici 2009 Exercici 2008 
        

A)  ACTIU NO CORRENT   9.491.694,99  9.002.807,20  
I. Immobilitzat intangible 6 347.287,87  364.662,85  
3. Propietat industrial  15,37  96,82  
5. Aplicacions informàtiques  40.660,69  15.952,92  
6 Altres immobilitzat intangible  306.611,81  348.613,11  
II. Immobilitzat material 5 8.890.969,08  8.428.206,31  
1. Terrenys i béns naturals  5.142.064,84  5.138.420,71  
2. Instal·lacions tècniques  3.202.939,87  2.923.819,62  
3. Immobilitzat en curs i bestretes  545.964,37  365.965,98  
III. Inversions immobiliàries  0,00  0,00  
IV. Inversions amb empreses del grup i associades a llarg termini 8.3 43.500,00  0,00  
1. Instruments de patrimoni  43.500,00  0,00  
V. Inversions financeres a llarg termini 8.1 209.938,04  209.938,04  
2. Crèdits a tercers  207.407,28  207.407,28  
5. Altres actius financers  2.530,76  2.530,76  
VI. Actius per impost diferit  0,00  0,00  

        
B) ACTIU CORRENT   5.401.616,08  6.224.326,25  
I. Actius no corrents mantingut per la venta  0,00  0,00  
II. Existències 11 62.252,46  36.106,41  
1. Comercials  12.988,66  0,00  
2. Matèries primeres i altres aprovisionaments  49.263,80  36.106,41  
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 8.1 4.459.324,29  5.826.502,00  
1. Clients per ventes i prestacions de serveis  1.675.238,08  2.118.746,16  
2. Clients d'empreses del grup i associades  65.733,88  37.208,84  
3. Deutors varis  2.672.567,84  3.592.076,76  
5. Actius per impost corrent  45.784,49  0,00  
6. Altres crèdits amb Administracions Públiques  0,00  71.770,24  
IV. Inversions amb empreses del grup i associades a curt termini 8.1 68.063,54  0,00  
2. Crèdits a empreses  68.063,54  0,00  
V. Inversions financeres a curt termini  0,00  0,00  
VI. Periodificacions a curt termini  11.921,33  9.602,07  
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents  800.054,46  352.115,77  
1. Tresoreria  800.054,46  352.115,77  

  TOTAL ACTIU (A + B)   14.893.311,07  15.227.133,45  
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  PATRIMONI NET I PASSIU Nota Exercici 2009 Exercici 2008 

        
A) PATRIMONI NET   4.689.303,07  4.704.153,44  
A-1) Fons Propis 8.4 2.966.638,90  2.912.409,65  
I. Capital   1.698.382,08  1.698.382,08  
1. Capital escripturat  1.698.382,08  1.698.382,08  
II. Prima d’emissió  0,00  0,00  
III. Reserves   1.214.027,57  974.000,71  
1. Legal y estatutàries   156.873,79  132.871,10  
2. Altres reserves  1.057.153,78  841.129,61  
IV. (Accions i participacions a patrimoni propi)   0,00  0,00  
V. Resultats d'exercici anteriors  0,00  0,00  
VI. Altres aportacions dels socis  0,00  0,00  
VII. Resultat de l'exercici  54.229,25  240.026,86  
VIII. (Dividend a compte)  0,00  0,00  
IX. Altres instruments del patrimoni net  0,00  0,00  
A-2) Ajustos per canvis de valor   0,00  0,00  
I Actius financers disponibles per la venta  0,00  0,00  
II Operacions de cobertura  0,00  0,00  
III. Altres  0,00  0,00  
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 14.1 1.722.664,17  1.791.743,79  
        
B) PASIU NO CORRENT    5.195.439,49  4.882.524,36  
I. Previsions a llarg termini  0,00  0,00  
II. Deutes a llarg termini 8.1 4.457.154,81  4.114.634,19  
2. Deutes amb entitats de Crèdit  4.334.586,42  3.976.772,30  
3. Creditors per arrendament financer  25.297,68  25.272,70  
5. Altres passius financers  97.270,71  112.589,19  
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini  0,00  0,00  
IV. Passius per impost diferit 8.1 738.284,68  767.890,17  
V. Periodificacions a llarg termini  0,00  0,00  
        
C) PASIU CORRENT   5.008.568,51  5.640.455,65  

I. 
Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per al 
venta  0,00  0,00  

II. Previsions a curt termini  0,00  0,00  
III. Deute a curt termini 8.1 2.385.267,18  2.234.328,92  
2. Deute amb entitats de Crèdit  2.271.621,02  1.703.415,15  
3. Creditors per arrendament financer  31.511,51  22.489,71  
5. Altres passius financers  82.134,65  508.424,06  
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini  0,00  0,00  
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 8.1 1.847.373,47  1.804.818,26  
1. Proveïdors  175.255,64  87.969,66  
2. Proveïdors, empreses del grup i associades  37.909,00  0,00  
3. Creditors variïs  529.341,60  689.275,23  
4. Personal ( remuneracions pendents de pagament)  492.370,26  445.275,47  
6. Altres deutes amb Administracions Públiques  612.496,97  483.476,22  
VI. Periodificacions a curt termini 17.2 775.927,86  1.601.308,47  
  TOTAL PATRIMONI NET I PASIU (A + B + C)    14.893.311,07  15.227.133,45  
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 

            
      Nota 2.009 2.008 

A)  OPERACIONS CONTINUADES        
1 Import net de la xifra de negocis  18 11.006.727,44  11.782.192,27  

a) Vendes   113.168,00  92.766,00  
b) Prestacions de serveis   10.893.559,44  11.689.426,27  

2. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació   0,00  0,00  
3. Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu  5 329.313,33  242.073,67  
4. Aprovisionaments  11.1 (1.000.439,70) (1.227.262,16) 

a) Consum de mercaderies   12.988,66  0,00  
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles   (867.914,14) (1.227.262,16) 
c) Treballs realitzats per altres empreses   (145.514,22) 0,00  

5. Altres ingressos d’explotació   6.127.101,51  5.669.355,23  
a) Ingressos accessoris  i altres de gestió corrent   1.158.309,49  1.563.040,90  
b) Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici  14.2 4.968.792,02  4.106.314,33  

6. Despeses de personal  11.2 (13.322.804,79) (12.794.827,85) 
a) Sous, salaris i assimilats   (10.414.382,71) (10.020.225,46) 
b) Carregues socials   (2.908.422,08) (2.774.602,39) 

7 Altres despeses d’explotació   (2.312.461,04) (2.496.593,10) 
a) Serveis exteriors  11.3 (2.200.135,52) (2.394.189,59) 
b) Tributs   (72.651,17) (48.191,65) 
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials  8.2 (39.328,55) (42.117,29) 
d) Altres despeses de gestió corrent   (345,80) (12.094,57) 

8. Amortització de l’immobilitzat  5 i 6 (699.260,63) (730.856,49) 
9. Imputació de subvencions de l’immobilitzat no financer i altres  14 118.685,11  136.716,48  
10. Excessos de provisions   0,00  0,00  
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat  5 (6.219,50) 35.369,66  

b) Resultat per alienacions i altres   (6.219,50) 35.369,66  
A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)     240.641,73  616.167,71  
12. Ingressos financers  8.2 5.575,51  8.164,59  

b) De valors negociables i altres instruments financers   5.575,51  8.164,59  
b 2) De tercers   5.575,51  8.164,59  

13. Despeses financeres  8.2 (182.156,25) (298.901,43) 
b) Per deutes amb tercers   (182.156,25) (298.901,43) 

14. Variació de valor raonable en instruments financers   0,00  0,00  
15. Diferències de canvi   0,00  0,00  
16. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers   3.500,00  (3.500,00) 

a) Deteriorament i pèrdues  8.3 3.500,00  (3.500,00) 
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)     (173.080,74) (294.236,84) 

         
A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (A.1+A.2)     67.560,99  321.930,87  
17. Impostos sobre beneficis  10 (13.331,74) (81.904,01) 
         

A.4) 
RESULTAT DEL EXERCICI PROCEDENT D' OPERACIOS CONTINUADES 
(A.3+17)     54.229,25  240.026,86  

B) OPERACIONS INTERROMPUDES       
18. Resultat de l' exercici procedent d’operacions interrompudes net d’impostos       
         

A.5) RESULTAT DE L 'EXERCICI (A.4+18)     54.229,25  240.026,86  
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET AL 31/12/2009 
 
 

A) ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUT AL 31/12/2009 
     
    NOTAS 31/12/2009 31/12/2008 

A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÉRDUES I GUANYS AL 31/12/2008  54.229,25  240.026,86  
        
  INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET      
I. Valoració d’instruments financers  0,00  0,00  
1. Actius financers disponibles per la venda  0,00  0,00  
2. Altes ingressos/ despeses      

II. Cobertures de fluxos d’efectiu  0,00  0,00  
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts 15.1 20.000,00  0,00  
IV. Guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos  0,00  0,00  
V. Efecte impositiu 15.1 (6.000,00) 0,00  
B) Total ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net (I+II+III+IV+V)  14.000,00  0,00  
        
  TRANSFERENCIES A LA COMPTA DE PÈRDUES I GUANYS      

VI. Valoració d’instruments financers  0,00  0,00  
1. Actius financers disponibles per la venta  0,00  0,00  
2. Altres ingressos / despeses      

VII. Per cobertura de fluxos d’efectiu  0,00  0,00  
VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts 15.1 (118.685,11) (136.716,48) 
IX. Efecte impositiu 15.1 35.605,49  41.014,95  
C) Total transferències a la compta de pèrdues i guanys (VI+VII+VIII+IX)  (83.079,62) (95.701,53) 
        
  TOTAL D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES (A + B + C)  (14.850,37) 144.325,33  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 

 

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET AL 31/12/2009 
              

    
Capital 

Escripturat Reserves 
Resultat de 
l’exercici 

Subvencions, 
Donacions i 

llegats rebuts Total 
A) SALDO, FINAL DE L’EXERCICI 2007 1.698.382,08  745.446,36  267.773,27  0,00  2.711.601,71  
              
I. Ajustos per canvis de criteri a l’exercici 2008   (39.218,92)   1.983.146,85  1.943.927,93  
II. Ajustos per errors de l’exercici 2008         0,00  
B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L’EXERCICI 2008 1.698.382,08  706.227,44  267.773,27  1.983.146,85  4.655.529,64  
            0,00  
I. Total ingressos i despeses reconegudes      240.026,86  (95.701,53) 144.325,33  
II. Operacions amb socis o propietaris         0,00  
1. Augments de capital         0,00  
2. (–) Reduccions de capital         0,00  

3. 
Conversió de passius financers en patrimoni net 

(conversió d’obligacions, condonacions de deutes).         0,00  
4. (–) Distribució de dividends         0,00  
5. Operacions amb accions o participacions pròpies (netes)         0,00  

6. 
Increment (reducció) del patrimoni net resultant d’una 

combinació de negocis         0,00  
7. Altres operacions amb socis o propietaris         0,00  

III. Altres variacions del patrimoni net   267.773,27  (267.773,27) (95.701,53) (95.701,53) 
C) SALDO, FINAL DE L’EXERCICI 2008 1.698.382,08  974.000,71  240.026,86  1.791.743,79  4.704.153,44  
            0,00  
I. Ajustos per canvis de criteri a l’exercici 2008   0,00      0,00  
II. Ajustos per errors de l’exercici 2008         0,00  
D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L’EXERCICI 2009 1.698.382,08  974.000,71  240.026,86  1.791.743,79  4.704.153,44  
              
I. Total ingressos i despeses reconegudes      54.229,25  (69.079,62) (14.850,37) 
II. Operacions amb socis o propietaris         0,00  
III. Altres variacions del patrimoni net   240.026,86  (240.026,86)   0,00  
E) SALDO, FINAL DE L’EXERCICI 2009 1.698.382,08  1.214.027,57  54.229,25  1.722.664,17  4.689.303,07  
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ESTAT DE FLUXES D’EFECTIU (NORMAL) al 31/12/2009 
     

    NOTAS 31/12/2009 31/12/2008 
A) FLUXES D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ      
1. Resultat de l’exercici abans d’impostos 11 67.560,99  321.930,87  
2. Ajustos del resultat  795.477,59  843.411,00  
a) Amortització de l’immobilitzat (+) 5 i 6 699.260,63  730.856,49  
d) Imputació de subvencions (-) 15 (112.685,11) (163.200,05) 
e) Resultat per baixes i alienacions de l’immobilitzat (+/-) 5 i 6 49.153,07  58.839,16  
f) Resultat per baixes i alienacions d’instruments financers (+/-)  0,00  8.082,57  
g) Ingressos financers (-) 8.2 (5.575,51) (8.164,59) 
h) Despeses financeres (+) 8.2 182.156,25  298.901,43  
j) Variació de valor raonable en instruments financers (+/-) 8.3 (3.500,00) 0,00  
k) Altres ingressos i despeses (-/+) 11 (13.331,74) (81.904,01) 
3. Canvis al capital corrent  873.230,94  (991.171,32) 
a) Existències (+/-) 12 (26.146,05) (5.452,46) 
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-) 8.1 1.367.177,71  1.001.115,73  
c) Altres actius corrents (+/-)  (70.382,80) (2.193,49) 
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-) 8.1 427.962,69  (1.741.032,34) 
e) Altres passius corrents (+/-) 17.2 i 8.1 (825.380,61) (243.608,76) 
4. Altres fluxos efectius de les activitats d’explotació  (258.484,75) (391.102,98) 
a) Pagament d’interessos (-) 8.2 (182.156,25) (298.901,43) 
c) Cobrament d’interessos (+) 8.2 5.575,51  8.164,59  
d) Cobrament (pagament) per impost sobre beneficis (+/-)  (81.904,01) (100.366,14) 
5. Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació (1 + 2 + 3 + 4)  1.477.784,77  (216.932,43) 
B) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ      
6. Pagament per inversions (-)  (1.386.366,70) (1.092.986,04) 
a) Empreses de grup i associades 8.3 (40.000,00) 0,00  
b) Immobilitzat intangible 6 (12.861,39) (9.607,85) 
c) Immobilitzat material 5 (1.333.505,31) (1.083.217,82) 
e) Altres actius financers  0,00  (160,37) 
7. Cobraments per desinversions (+)  14.000,00  0,00  
e) Altres actius financers 15 14.000,00    
8. Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió (6 + 7)   (1.372.366,70) (1.092.986,04) 
C) FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ      
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni  0,00  0,00  
10. Cobrament i pagament de passiu financer  342.520,62  (191.715,02) 
a) Emissió 8.1 1.259.435,00  635.411,00  
2. Deutes amb entitats de crèdit (+)  1.259.435,00  635.411,00  

b) Devolució i amortització  8.1 (916.914,38) (827.126,02) 
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)  (916.914,38) (827.126,02) 

11. Pagaments per dividends i remuneracions i altres instruments de patrimoni  0,00  0,00  
12. Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)  342.520,62  (191.715,02) 
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi      
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D’EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)  447.938,69  (1.501.633,49) 
  Efectiu o equivalents  al començament de l’exercici  352.115,77  1.853.749,26  
  Efectiu o equivalents al final de l’exercici.  800.054,46  352.115,77  
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Memòria de l’exercici 2009  
 
 
NOTA 1. Activitat de l’ empresa 
 
CORPORACIÓ D’EMPRESES I SERVEIS DE SANT BOI, SA (CORESSA) es va constituir per acord del Ple 
Municipal de l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat el 9 de setembre de 1988, i va atorgar la corresponent escriptura 
pública al notari senyor José Luís Gómez Díez com a societat anònima municipal l’1 de desembre de 1988. Des que 
es va constituir no se n’ha modificat la denominació social. En canvi, el domicili sí que ha variat: al moment de la 
constitució era al carrer Victòria, 23, baixos, Sant Boi de Llobregat, i actualment és al carrer Pau Claris, 14, Sant Boi 
de Llobregat.  
CORESSA té més d’un objectiu social, tal com consta als estatuts de la societat. Bàsicament, les activitats que s’hi 
porten a terme són: 

1. Gestió, explotació i control dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària, manteniment de la 
neteja de la xarxa de clavegueram, i també la realització dels  servei de neteja de façanes municipals i 
privades, transport de runes i andròmines i la gestió de la Deixalleria del municipi de Sant Boi de Llobregat. 

2. Gestió, explotació i control del servei de neteja de les escoles públiques, casals de barri, Mercat Municipal 
Sant Jordi i diverses dependències municipals de Sant Boi de Llobregat. 

3. Formació ocupacional, inserció laboral, promoció de l’autoocupació i les relacions comercials dins del 
municipi. També l’empresa s’encarrega de la gestió del Viver d’Empreses i del Centreserveis.  

4. Promoció i gestió d’aparcaments públics.  
5. Gestió del Servei d´Empresa d´Inserció, que orienta la seva activitat al col·lectiu de persones en situació o 

greu risc d’exclusió social, aturades amb especials dificultats d’integració al mercat de treball ordinari, definint 
una sèrie de perfils per inserir-los. 

6. Gestió del servei de recollida de vehicles en règim de gestió directa. 
7. Explotació del servei d’estacionament a la via pública regulat mitjançant parquímetres a determinades zones i 

comerços de Sant Boi de Llobregat. 
8. Gestió d’escoles Bressols. Aquesta gestió consisteix en la contractació del personal, contractació del servei 

de càtering, neteja de l’edifici, així com el manteniment de l’edifici.  
9. Gestió i explotació d’àrea de serveis per a vehicles industrials incloent els serveis següents: aparcament de 

camions, estació de servei, instal·lació de túnel de rentat. 
 

La moneda funcional és el euro. 
 
 

NOTA 2. Bases de presentació dels comptes anuals 
 
1) Imatge fidel 
 
Els comptes anuals de l’exercici del 2009 han estat preparats a partir dels registres comptables de la societat i s’hi 
han aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats de la societat, així com la veracitat dels fluxos incorporats a l’estat de fluxos 
d’efectiu. 
 
Durant aquest exercici s’ha procedit a aplicar el Pla General de Comptabilitat aprovat per RD 1514/2007 de 16 de 
novembre.  
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2) Comparació de la informació 
 
D’acord amb la legislació mercantil es presenta a efectes comparatius, en cadascuna de les partides del Balanç, 
del Compte de Pèrdues i Guanys, de l’Estat de Canvis de Patrimoni Net i de l’Estat de Fluxos d’Efectiu, a més de 
les xifres de l’exercici 2009, les corresponents a l’exercici 2008. 
 
La Societat ha aplicat durant l’exercici 2009 els criteris de valoració i comptabilització legalment acceptats. 
Aquests criteris no s’han modificat respecte l’exercici anterior i, per tant, no existeix cap tipus d’incompatibilitat en 
la comparació dels balanços d’ambdós exercicis. 
 
3) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: 
 
En els comptes anuals adjunts s’han utilitzat ocasionalment judicis i estimacions realitzats per la Direcció de la 
societat per quantificar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que estan registrats. 
Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a:  

− La vida útil dels actius materials i intangibles (nota 5 i 6) 
− Remuneracions pendents de pagament 

Malgrat que aquests judicis i estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació disponible sobre els fets 
analitzats al 31 de desembre de 2009, és possible que esdeveniments (fets econòmics, canvis de normativa, etc.) 
que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-los (a l’alça o a la baixa) en els propers exercicis, el que es 
portaria a terme, en el seu cas, de forma prospectiva. 
          

 
 
NOTA 3. Aplicació de resultats 

 
 
1) La proposta d’aplicació del resultat és la següent: 
 
 

BASE DE REPARTIMENT Euros 
    

Saldo compte de pèrdues i guanys                       54.229,25  
Romanent                                   -  
Reserves voluntàries                                   -  
Altres reserves de lliure disposició                                   -  

    
Total                       54.229,25  
    
APLICACIÓ Euros 
    

A reserva legal                         5.422,92  
A reserva fons de comerç                                   -  
A reserves especials                                   -  
A reserves voluntàries                       48.806,32  
A dividends                                   -  
A compensar pèrdues d’exercicis anteriors                                   -  

    
Total                       54.229,25  
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NOTA 4. Normes de registre i valoració 
 
Per a elaborar els comptes anuals per a l’exercici 2009, la societat ha utilitzat principalment les normes de valoració: 

 
1) Immobilitzacions intangibles 
 
Les immobilitzacions intangibles es reconeixen inicialment a preu d’adquisició (o cost de producció). Els impostos 
indirectes no recuperables formen part del preu d’adquisició, al igual que les despeses financeres meritades per 
aquells elements que necessitin per la seva posada en marxa un període de temps superior a un any. 
Els actius intangibles amb vida útil finita s’amortitzen de forma lineal basat en la seva vida útil. Els percentatges 
d’amortització aplicats han estat els següents: 
 

 % 
Patents, llicències i marques 10 
Aplicacions Informàtiques 25 

 
 
2) Immobilitzacions materials 
Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren inicialment d’acord amb el preu d’adquisició (o cost de 
producció). En el preu d’adquisició s’inclouen totes les despeses addicionals produïdes fins a l’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 cost menys la 
corresponent amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament reconegudes 
Els costos d’ampliació, modernització o millores que representen un augment de la productivitat, capacitat o 
eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns es capitalitzen com a major cost dels béns corresponents. 
Els imports dels treballs realitzats per la empresa per al seu propi immobilitzat material es calcula per cada actiu, 
afegint al preu dels materials consumibles, els costos directes i indirectes imputables a aquestes inversions. 
Els elements d’ immobilitzat material amb vida útil finita s’amortitzen de forma lineal basat en la seva vida útil. Els 
percentatges d’amortització d’ amortització aplicats han estat els següents: 
 

 % 

Construccions 2 
Instal·lacions Tècniques 6 
Maquinaria 12,50 
Utillatge 20 
Altres Instal·lacions 8,33 
Mobiliari 10 
Equips de processament de la informació 25 
Elements de transport 12,50 
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3) Arrendaments 
 
Els arrendaments es qualifiquen com financers sempre que les condicions dels mateixos es dedueixi que s’ha 
transferit substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte. La resta 
d’arrendaments es registren com arrendaments operatius. 
Els arrendaments financers es reconeixen a l’actiu, d’acord a la seva naturalesa com immobilitzat immaterial o 
intangible, i al passiu del balanç de situació al inici de l’arrendament pel valor més petit entre el valor raonable de 
l’actiu arrendat i el valor actual a l’ inici de l’arrendament dels pagaments mínims acordats 
Les despeses derivades dels arrendaments operatius s’imputen linealment al compte de pèrdues i guanys durant la 
vigència del contracte amb independència de la forma estipulada pel pagament d’aquestes. 
 
4) Instruments financers 

 
4.a) Actius Financers 

- Préstecs i Partides a cobrar 
Aquest actius financers es registren inicialment pel seu valor raonable. Posteriorment són reconeguts a cost 
amortitzat. El reconeixent dels interessos meritats en funció del seu tipus d’interès efectiu, i si és el cas, la provisió 
per deteriorament, es registren directament en el compte de pèrdues i guanys. 
- Clients dubtós cobrament 

El criteri que s’ha utilitzat és que tot aquell saldo que sigui superior a sis mesos d’antiguitat, i que no hagi estat 
abonat, s’ha dotat la corresponent provisió. 
- Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades 

Les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades es valoren inicialment al cost, que 
equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin directament 
atribuïbles. Posteriorment es valoren pel seu cost, menys, is s’escau, l’ import acumulat de les correccions 
valoratives per deteriorament. 
- Interessos rebuts 
Els interessos i els dividends d’actius meritats amb posterioritat al moment de l’adquisició es reconeixen com a 
ingressos en el compte de pèrdues i guanys, els primers utilitzant el mètode d’interès efectiu i els dividends quan 
es declara el dret del soci a rebre’l. 
- Baixa d’actius financers 
Els actius financers es donen de baixa del balanç quan es transfereixen substancialment els riscos i les 
avantatges inherents a la propietat de l’ actiu financer.   

 
4.b) Passius Financers 

- Dèbits i partides a pagar 
Aquest passius financers es reconeixen inicialment pel seu valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat 
pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles, registrant-se posteriorment pel seu cost 
amortitzat. 
- Classificació i baixa de passius financers 
Els passius financers es classifiquen com passius corrents si el termini de realització és inferior a 12 mesos a la 
data següent al tancament del Balanç de Situació adjunt. Es donen de baixa els passius financers quan l’obligació 
s’ha extingit. 
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5) Existències 
Es valoren inicialment al seu preu d’adquisició o al cost de producció. Els impostos indirectes únicament 
s’inclouen en el preu d’adquisició si no son recuperables directament de la hisenda pública.  
Posteriorment es valoren al menor entre el d’adquisició o cost de producció i el valor net de realització. 
Les despeses financeres associades a les existències que necessitin un període de temps superior a un any per 
estar en disposició de ser venudes s’inclouen en el preu d’adquisició.  
 
6) Impostos sobre beneficis i impostos diferits 
La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per impost sobre beneficis de l’exercici 
així com per l’efecte de les variacions dels actius i passius per impostos anticipats, diferits i crèdits fiscals. 
La despesa per impost sobre beneficis de l’exercici es calcula mitjançant la suma de l’impost corrent que resulta 
de l’aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de l’exercici, després d’aplicar les deduccions que 
fiscalment són admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos anticipats/ diferits i crèdits fiscals, 
tant per bases imposables negatives com per deduccions. 
Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporals que s’identifiquen com aquells imports 
que es preveuen pagadors o recuperables per les diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i el 
seu valor fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions 
fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporal o crèdit que 
correspongui el tipus de gravamen al que s’espera recuperar-los o liquidar-los. 
Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporals imposables excepte del 
reconeixement inicial (estalvi en una combinació de negocis) d’altres actius i passius en una operació que no 
afecta ni al resultat fiscal ni al resultat comptable. Per la seva banda, els actius per impostos diferits, identificats 
amb diferències temporals només es reconeixen en el cas que es consideri probable que la Societat tingui en el 
futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius. La resta d’actius per impostos diferits (bases 
imposables negatives i deduccions pendents de compensar) només es reconeixen en el cas que es consideri 
probable que la Societat tingui en el futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius. 
En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant actius com passius) a fi 
de comprovar que es mantenen vigents, efectuant-se les oportunes correccions als mateixos d’acord amb els 
resultats de les anàlisis realitzades. 
 
7) Ingressos i despeses 
Els ingressos i les depeses es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre (o pagar) i representen els 
imports a cobrar (pagar) pels béns lliurats (rebuts) i els serveis prestats (rebuts) en el marc ordinari de l’activitat, 
menys descomptes, devolucions, impost sobre el valor afegit i altres impostos relacionats amb les operacions. A 
aquests efectes, l’ ingrés (despesa) es produeix en el moment que s’entenguin (es rebin) cedits els riscos i 
beneficis amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari financer que se’n deriva. 
 
8) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 
La societat no consta amb elements patrimonials de naturalesa mediambiental ni ha incorregut amb despeses 
destinades a finalitats mediambientals. 
 
9) Registre i valoració de despeses de personal 
Les despeses de personal són registrades en el moment de meritar-se l’obligació, amb independència del moment 
en què es produeixi el corrent monetari financer que se’n deriva. 
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10) Subvencions, donacions i llegats 
Les subvencions es reconeixen inicialment pel seu valor raonable quan hi ha una seguretat raonable que la 
subvenció es cobrarà i que es complirà amb totes les condicions establertes, incrementant directament el 
patrimoni net.  
Es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys sobre una base sistemàtica i racional de forma 
relacionada amb les despeses derivades de la subvenció. 
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius de 
l’empresa fins que adquireixen la condició de no reintegrables. 
 
11) Transaccions entre parts vinculades 
Les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor raonable (preu de la 
transacció). Si s’escau, si el preu acordat en una operació difereix del seu valor raonable, es registra la diferència 
tenint en compte la realitat econòmica de l’operació (nota 17). 

 
NOTA 5. Immobilitzat Material 

 
Els moviments dels saldos que componen l’epígraf d’immobilitzat material del balanç de situació ha estat el següent: 
 
Exercici 2009 
 

Saldo  Baixes/ Saldo  
Concepte 

31.12.08 
Altes 

Regularitzacions 
Traspassos 

31.12.09 

        

Terrenys i construccions 6.521.351,66  180.924,16  0,00  0,00  6.702.275,82  

Instal·lacions tècniques i altre Immob.Mat. 5.765.086,44  309.512,53  (20.143,56) 484.872,05  6.539.327,46  

Immobilitzat en curs i bestretes 365.965,98  690.503,41  (932,27) (509.572,75) 545.964,37  

Immobilitzat Material Brut 12.652.404,08  1.180.940,10  (21.075,83) (24.700,70) 13.787.567,65  

         

Amortització Ac. Construccions (1.382.930,95)  0,00  0,00  (1.382.930,95) 

Amortització Ac. Instal·lacions tècniques (2.841.266,82) (686.324,86) 13.924,06  0,00  (3.513.667,62) 

Amortitzacions Immobilitzat. Material (4.224.197,77) (686.324,86) 13.924,06  0,00  (4.896.598,57) 

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

Deteriorament Immobilitzat. Material 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

            

Immobilitzat Material Net 8.428.206,31  494.615,24  (7.151,77) (24.700,70) 8.890.969,08  
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Exercici 2008 
 

Saldo  Baixes/ Saldo  
Concepte 

01.01.08 
Altes 

Regularitzacions 
Traspassos 

31.12.08 

        

Terrenys i construccions 6.522.145,82  0,00  (794,16) 0,00  6.521.351,66  

Instal·lacions tècniques i altre Immob.Mat. 6.518.666,61  828.262,15  (1.769.652,27) 187.809,95  5.765.086,44  

Immobilitzat en curs i bestretes 169.385,10  384.390,83  - (187.809,95) 365.965,98  

Immobilitzat Material Brut 13.210.197,53  1.212.652,98  (1.770.446,43) 0,00  12.652.404,08  

         

Amortització Ac. Construccions (1.207.068,70) (176.793,16) 930,91  0,00  (1.382.930,95) 

Amortització Ac. Instal·lacions tècniques (4.049.050,39) (538.647,58) 1.746.431,15  0,00  (2.841.266,82) 

Amortitzacions Immobilitzat. Material (5.256.119,09) (715.440,74) 1.747.362,06  0,00  (4.224.197,77) 

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

Deteriorament Immobilitzat. Material 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

            

Immobilitzat Material Net 7.954.078,44  497.212,24  (23.084,37) 0,00  8.428.206,31  

 
L’import de 7.151,77 € que apareix a la columna de Baixes/Regularitzacions de l’exercici 2009 correspon a la 
diferència entre el valor d’adquisició i la seva amortització acumulada d’equips d’oficina (fotocopiadora de recepció de 
la Masia) i d’un vehicle que s’ha donat de baixa ja que ha estat sinistre total. I l’import total de 23.084,77 € de les 
baixes de l’exercici 2008 corresponen a la diferencia produïda com a conseqüència de la venda d’un camió, diferència 
entre el valor d’adquisició del vehicle i la seva amortització acumulada.   
La societat té formalitzades pòlisses d’assegurances per cobrir els possibles riscos als que estan subjectes els 
diversos elements del seu immobilitzat material, així com les possibles reclamacions que se li puguin presentar per 
l’exercici de la seva activitat, entenen que aquestes pòlisses cobreixen de manera suficient els riscos als que estan 
sotmesos.  
Tot seguit es presenta un quadre en el que per conceptes s’informa dels elements de l’immobilitzat material que ja 
estan totalment amortitzats, però que continuen en funcionament: 
 

 

Maquinària 

Exercici 2009 

   28.393,00 

Exercici 2008 

   16.668,7 

Utillatge 638.876,68 641.499,77 

Mobiliari 7.375,21 5.409,11 

Equips per a processos d’informació 102.354,56 108.101,22 

Elements de transport 373.801,70 177.274,68 

Total 1.150.801,15 948.953,48 

   

 
 
Dins de l’immobilitzat material en l’any 2009 existeixen (maquinària, vehicles ....) per import de 124.286,88 € adquirits 
en règim d’arrendaments financers, i en l’exercici 2008 la quantitat va ser de 84.908,64 €. 
A l’any 2008 es va procedir a realitzar un inventari físic de tots els elements de l’immobilitzat material, donant de baixa 
tot aquell immobilitzat que estava fora d’ús, obsolet o que ja s’havia donat de baixa productiva. L’impacta a resultats va 
ser de 192,58 €. 
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Figuren dintre de la partida de terrenys i construccions uns béns cedits en ús per l´Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat els quals es reflecteix pel valor del dret d’aprofitament sobre béns cedits en ús. En concret, aquest apartat 
consta de l’edifici de Sercomsa (edifici on es troba ubicada la divisió de neteja), el conjunt del recinte Masia Torre 
Figueres, integrat per la masia, un edifici d’aules destinat a cursos de formació i un edifici destinat a l’habilitació 
d’oficines, i també el Viver d’empreses. 
El valor donat al referent dret d’aprofitament, atenent a la naturalesa dels bens, es el que figura en els certificats de 
recepció de les obres fetes per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.  
L’any 2001 es va incorporar l’adscripció d’un terreny municipal on es duen a terme dues activitats: d’una banda, hi ha 
la Deixalleria i, de l’altra, un aparcament de vehicles industrials, així com diversos serveis complementaris d’aquest 
(rentat de camions...). 
El percentatge d’amortització aplicat ha estat del 2%. 

Treballs realitzats per l’empresa per a l’immobilitzat: l’empresa en l’exercici 2009 ha incorporat dins del seu 
immobilitzat els treballs finals d’adequació de la benzinera de l’aparcament de camions de Can Calderon, els treballs 
realitzats a l’entorn del recinte de l’escola taller, així com els treballs d’adequació del soterrani de l’edifici annex de la 
Masia Torrefigueres i treballs de millora dels serveis del Viver d’Empreses. Els treballs ascendeixen a 329.313,33€. 

Pel que fa a l’exercici 2008 l’empresa va incorporar dins del seu immobilitzat els treballs efectuats a l’aparcament de 
camions de Can Calderon mitjançant l’ampliació d’un túnel de rentat de camions, l’import ha estat de 242.073,67 €.  
 
NOTA 6. Immobilitzat intangible 
 
Els moviments dels saldos que componen l’epígraf d’ immobilitzat intangible del balanç de situació ha estat el següent: 
 
Exercici 2009 
 

Saldo  Saldo  
Concepte 31.12.08 Altes 

Baixes/ 
Regularitzacions Traspassos 31.12.09 

        
Desenvolupament 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Concessions 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Patents, llicències, marques i simil. 1.667,91  0,00  0,00  0,00  1.667,91  
Fons de comerç 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Aplicacions informàtiques 93.547,42  12.861,39  0,00  24.700,70  131.109,51  
Altres immobilitzat intangible 348.613,11  0,00  (42.001,30) 0,00  306.611,81  
Immobilitzat Intangible Brut 443.828,44  12.861,39  (42.001,30) 24.700,70  439.389,23  
         
Amortització Ac. Desenvolupament 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Amortització Ac. Concessions 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Amortització Ac. Patents, llicències i m. (1.571,09) (81,45) 0,00  0,00  (1.652,54) 
Amortització Ac. Aplicacions Informàtiques (77.594,50) (12.854,32) 0,00  0,00  (90.448,82) 
Amortització Ac. Altre Immob. Intangible 0,00  0,00  0,00   0,00  
Amortitzacions Immobilitzat Intangible (79.165,59) (12.935,77) 0,00  0,00  (92.101,36) 
  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Deteriorament Immobilitzat Intangible 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
      0,00  
Immobilitzat Intangible Net 364.662,85  (74,38) (42.001,30) 24.700,70  347.287,87  
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Exercici 2008 

Saldo  Saldo  
Concepte 01.01.08 Altes 

Baixes/ 
Regularitzacions Traspassos 31.12.08 

        
Desenvolupament 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Concessions 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Patents, llicències, marques i simil. 1.667,91  0,00  0,00  0,00  1.667,91  
Fons de comerç 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Aplicacions informàtiques 118.654,30  9.607,85  (34.714,73) 0,00  93.547,42  
Altres immobilitzat intangible 385.014,51  0,00  (36.401,40) 0,00  348.613,11  
Immobilitzat Intangible Brut 505.336,72  9.607,85  (71.116,13) 0,00  443.828,44  
         
Amortització Ac. Desenvolupament 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Amortització Ac. Concessions 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Amortització Ac. Patents, llicències i m. (1.489,64) (81,45) 0,00  0,00  (1.571,09) 
Amortització Ac. Aplicacions Informàtiques (97.621,54) (15.334,30) 35.361,34  0,00  (77.594,50) 
Amortització Ac. Altre Immobilitzat Intangible 0,00  0,00  0,00   0,00  
Amortitzacions Immobilitzat Intangible (99.111,18) (15.415,75) 35.361,34  0,00  (79.165,59) 
  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Deteriorament Immobilitzat Intangible 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
      0,00  
Immobilitzat Intangible Net 406.225,54  (5.807,90) (35.754,79) 0,00  364.662,85  

 
Altre Immobilitzat Intangible dins d’aquest apartat es troba els drets de construcció d’aparcament i projecte. 
L’any 1995 la societat va acabar les obres de construcció de l’aparcament de la plaça de Catalunya, i se’n va 
encarregar de la promoció i la gestió. Al tancament de l’exercici, el saldo d’aquesta partida és de 306.611,81 €, 
xifra que té en compte, a preu de cost, l’import de les places d’aparcament pendents de donar de baixa, tenint en 
compte que les concessions es van realitzar a 10 anys, 20 anys i 30 anys i per tant aquest és el saldo de les 
concessions pendents a 31 de desembre de 2009. 
Les baixes de l’immobilitzat intangible per l’any 2009 corresponen al preu de cost de 10 places de l’aparcament de 
plaça Catalunya que han estat venudes, 5 places a 50 anys i 5 places a 10 anys. 
Les baixes de l’immobilitzat intangible en l’any 2008 dins la partida d’aplicacions informàtiques corresponen a 
aplicacions que estaran fora d’us, i respecta a altres immobilitzats intangibles, la baixa corresponen al preu de 
cost de sis places de l’aparcament de la plaça Catalunya que han estat venudes, cinc places a 50 anys i una 
plaça a 10 anys. 
 

NOTA 7. Arrendaments i altres operacions similars  
 
7.1.- Arrendaments financers 

 

• Com arrendataris 
Els actius reconeguts es registren pel valor actual dels pagaments mínims a realitzar. S’ha procedit a activar, 
segons el Nou Pla General Comptable,  els següents rèntings: 
 

− Minicargadora Bobcat equipada amb pala frontal sense dents i retroexcavadora. 

− Furgoneta Nissan Primastar 

− Furgoneta Nissan Primastar 
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− Furgoneta Renault Master 

− Màquina fotocopiadora multifunció 
 

 Bobcat Nissan FTN Nissan FVW Renault GKS Multifunció 
Import total dels pagaments futurs mínims al tancament 
de l’exercici 3.605,00 11.548,94 11.548,94 26.130,86 12.241,02 
Despeses financeres no meritades 30,85 1.295,61 1.295,61 3.684,78 1.958,72 
Valor actual al tancament de l’exercici 3.574,15 10.253,33 10.253,33 22.446,08 10.282,30 
Valor de l’opció de compra 0,00 8.127,67 8.127,67 10.320,32 0,00 

 
Els pagaments mínims a realitzar i el seu valor actual són: 
 

 Quotes pendents 
 Pagaments mínims Valor actual 

 Bobcat Nissan FTN Nissan FVW Furgo GKS Multifunció Bobcat Nissan FTN Nissan FVW Furgo GKS Multifunció 
Fins 1 any 3.605,00 11.548,94 11.548,94 6.569,04 2.880,24 3.574,15 10.253,33 10.253,33 5.280,85 2.149,85 
De 1 a 5 anys       19.561,82 9.360,78       17.165,23 8.132,45 

 
 
Exercici 2008 

  Bobcat Nissan Nissan 

Import total dels pagaments futurs mínims al tancament de l’exercici       18.024,99        16.044,06        16.044,06  

(-) Despeses financeres no meritades            604,95             872,87             872,87  

Valor actual al tancament de l’exercici       17.420,04        15.171,19        15.171,19  

Valor de l’ opció de compra                    -          8.127,67          8.127,67  

 
Els pagaments mínims a realitzar i el seu valor en l’any 2008: 

  Quotes pendents 

  Pagaments mínims 2008 Valor actual 2009 

  Bobcat Nissan Nissan Bobcat Nissan Nissan 

Fins 1 any       14.420,04          5.168,04          5.168,04        13.151,27          4.669,12          4.669,12  

De 1 a 5 anys       18.025,05        16.716,98        16.716,98          4.298,72        10.501,99        10.501,99  

 
 
No existeix cap quota contingent reconeguda com a despesa en l’exercici.  
No s’ha realitzat cap operació de subarrendament. 
No hi ha contractes d’arrendament no cancel·lables. 
 
7.2.- Arrendaments Operatius 

 

• Com arrendataris  
En data 1 de maig de 1991 es va signar un contracte d’arrendament de l’antic Viver d’Empreses que permet la 
implantació de microempreses en fase de posada en marxa, essent l’objectiu bàsic el de lluitar contra l’atur 
mitjançant la fórmula de l’autoocupació. 
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El pagament per l’arrendament corresponent a l’any 2009 ha estat de 16.943,76 €, el mateix que per l’any 2008. 
No existeix cap quota contingent reconeguda com a despesa en l’exercici.  
No s’ha realitzat cap operació de subarrendament. 
No hi ha contractes d’arrendament no cancel·lables. 

 
NOTA 8. Instruments financers  

 
8.1 Informació sobre balanç  
a) Actius financers a llarg termini (excepte grup)  
 

 
 Crèdits, derivats i altres Total 

Categoria Exercici 2008 Exercici 2009 Exercici 2008 Exercici 2009 

Inversions mantingudes fins al venciment 209.938,04 209.938,04 209.938,04 209.938,04 

Total 209.938,04 209.938,04 209.938,04 209.938,04 

 
b) Actius financers a curt termini (excepte grup) 
 

 
Deutors comercials i altres 

 comptes a cobrar 
TOTAL 

Categoria Exercici 2008 Exercici 2009 Exercici 2008 Exercici 2009 

Partides a cobrar  5.826.502,00    4.527.387,83    5.826.502,00    4.527.387,83   
Total  5.826.502,00    4.527.387,83    5.826.502,00    4.527.387,83   

 
c) Classificacions dels actius financers per venciments 
Exercici 2009 
 

 Venciment  

Classe   1 any 2 anys 3 anys 4 anys 5 anys >5 anys Total 

Inversions financeres               

- Altres actius financers 68.063,54  0,00  0,00  0,00  0,00  209.938,04  278.001,58  

Deutes comercials no corrents 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Bestretes a Proveïdors 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Deutors cials i altres comptes a cobrar          

- Clients per ventes i prestacions de serveis 1.675.238,08  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.675.238,08  

- Clients d’empreses del grup i associades 65.733,88  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  65.733,88  

- Deutors varis 2.672.567,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.672.567,84  

- Personal 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

- Actius per impost corrent  45.784,49  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  45.784,49  

Total 4.527.387,83  0,00  0,00  0,00  0,00  209.938,04  4.737.325,87  
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Exercici 2008 
 

Venciment 

Classe   1 any 2 anys 3 anys 4 anys 5 anys >5 anys Total 

Inversions financeres        

- Altres actius financers - - - - - 209.938,04 209.938,04 

Deutes comercials no corrents - - - - - - - 

Bestretes a Proveïdors - - - - - - - 

Deutors cials i altres comptes a cobrar        

- Clients per ventes i prestacions de serveis 2.118.746,16 - - - - - 2.118.746,16 

- Clients d’empreses del grup i associades 37.208,84 - - - - - 37.208,84 

- Deutors varis 3.592.076,76 - - - - - 3.592.076,76 

- Personal 6.700,00 - - - - - 6.700,00 

- Altres crèdits amb Administracions Públiques  71.770,24 - - - - - 71.770,24 

Total 5.826.502,00 - - - - 209.938,04 6.036.440,04 

 

 
Amb data 1 de juny de 2005 l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat encarrega a CORESSA la comercialització de 
27 places d’aparcament de vehicles a la plaça de l’antic mercat de Sant Josep, així com la seva explotació durant 
50 anys. Com a contraprestació, CORESSA satisfarà a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en concepte de 
cànon únic, i avançant la quantitat de 400.000 €. Aquets import, CORESSA l’anirà recuperant a mesura que 
aquestes 27 places d’aparcament siguin venudes mitjançant concessions que atorga l’Ajuntament a 10, 20 i 50 
anys, però que cobrarà CORESSA. Al tancament de l’exercici 2009 el saldo pendent és de 207.407,28 €, el mateix 
que en l’any 2008. 
 
d) Passius financers a llarg termini 
 

 Deutes amb entitats de crèdit Derivats i altres Total 

Categoria Exercici 2008 Exercici 2009 Exercici 2008 Exercici 2009 Exercici 2008 Exercici 2009 

Dèbits i partides a pagar 3.976.772,30 4.334.586,42 905.752,06 860.853,07 4.882.524,36  5.195.439,49  

Total 3.976.772,30 4.334.586,42 905.752,06 860.853,07 4.882.524,36 5.195.439,49 

 
 

e) Passius financers a curt termini 
 

 Deutes amb entitats de crèdit Derivats i altres Total 

Categoria Exercici 2008 Exercici 2009 Exercici 2008 Exercici 2009 Exercici 2008 Exercici 2009 

Dèbits i partides a pagar 1.703.415,15 2.271.621,02 2.335.732,03 1.961.019,63 4.039.147,18 4.232.640,65 

Total 1.703.415,15 2.271.621,02 2.235.732,03 1.961.019,63 4.039.147,18 4.232.640,65 
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f) Classificacions dels passius financers per venciments 
 
Exercici 2009 

Venciment 

Classe   1 any 2 anys 3 anys 4 anys 5 anys >5 anys Total 
Deutes               
- Obligacions i altres valors negociables 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
- Deutes amb entitats de Crèdit 2.271.621,02  906.283,97  754.973,40  722.595,64  645.353,63  1.305.379,78  6.606.207,44  
- Creditors per arrendament financer 31.511,51  25.297,68  0,00  0,00  0,00  0,00  56.809,19  
- Derivats - 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
- Altres passius financers 82.134,65  20.033,00  20.033,00  20.033,00  20.033,00  755.423,39  917.690,04  
Deutes amb empreses del grup i associades 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Creditors comercials no corrents 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Creditors cials i altres comptes a pagar             0,00  
- Proveïdors 175.255,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  175.255,64  
- Proveïdors, empreses del grup i associades 37.909,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  37.909,00  
- Creditors variïs 529.341,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  529.341,60  
- Personal 492.370,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  492.370,26  
- Passius per impost corrent 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
- Altres deutes amb Administracions Públiques 612.496,97  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  612.496,97  
Total 4.232.640,65  951.614,65 775.006,40 742.628,64 665.386,63 2.034.010,51 9.428.080,14 

 
Exercici 2008 

Venciment 

Classe   1 any 2 anys 3 anys 4 anys 5 anys >5 anys Total 
Deutes        
- Obligacions i altres valors negociables 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
- Deutes amb entitats de Crèdit 1.703.415,15  694.067,58  694.067,58  565.942,84  511.352,65  1.511.341,65  5.680.187,45  
- Creditors per arrendament financer 22.489,71  25.272,70  0,00  0,00  0,00  0,00  47.762,41  
- Derivats 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
- Altres passius financers 508.424,06  29.371,42  22.360,14  20.033,00  20.033,00  788.681,80  1.388.903,42  
Deutes amb empreses del grup i associades 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Creditors comercials no corrents 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Creditors cials i altres comptes a pagar         0,00  
- Proveïdors 87.969,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  87.969,66  
- Proveïdors, empreses del grup i associades 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
- Creditors variïs 689.275,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  689.275,23  
- Personal 445.275,47  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  445.275,47  
- Passius per impost corrent 98.821,68  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  98.821,68  
- Altres deutes amb Administracions Públiques 483.476,22  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  483.476,22  
Total 4.039.147,18  748.711,70  716.427,72  585.975,84  531.385,65  2.300.023,45  8.921.671,54  

 
Amb data 23 d’abril de 2002 l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial va acceptar la sol·licitud  de 
CORESSA per a la venda de la porció proindivisa de l’edifici Centreserveis per un import de 300.506,05 €. Es va 
pactar que el pagament s’efectuarà en 15 terminis i per un import de 20.033 € els catorze primers anys, i 20.044,05 
l’últim any. Al tancament de l’exercici 2009 l’import pendent de pagament és de 110.544,05 €, l’import pendent de 
pagament per l’any 2008 era de 130.577,05 €. 
 
En relació al préstecs pendents de pagament en el tancament de l’exercici, no s’ha produït cap impagament de capital 
ni d’interessos segons condicions contractuals vigents. Els préstecs vigents a 31 de desembre de 2009, presenten el 
següent detall: 
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Condicions Caja Madrid Caja Madrid Caixa Pensions BSCH Caixa Pensions 

Formalització 26/05/1999 26/05/1999 10/10/2000 20/11/2001 30/01/2003 

Venciment 26/05/2014 26/05/2014 31/12/2008 20/11/2016 30/01/2011 

Capital 360.607,26 € 416.085,28 € 1.078.816,73 € 500.042,07 € 491.002 € 

Interès anual Euribor + 0,15 Euribor + 0,15 Euribor + 0,25 Euribor + 0,15 Euribor + 0,15 

Comissions: 

- Obertura 

 

0,25 % 

 

0,25 % 

 

0,25 % 

 

0,10 % 

 

0,20 % 

Finançament Edifici Centreserveis Edifici Centreserveis Inversions Neteja Inversions Inversions Neteja 

    

 

 

 

 

Condicions Caja Madrid BSCH Caixa Catalunya Caixa Catalunya Caixa Catalunya 

Formalització 12/06/2003 21/11/2003 29/07/2003 26/02/2004 26/05/2006 

Venciment 12/06/2018 21/11/2011 31/07/2019 29/02/2012 31/05/2014 

Capital 300.506 € 426.020 € 1.141.000 € 293.435 € 766.499 € 

Interès anual Euribor + 0,15 Euribor + 0,20 Euribor + 0,15 Euribor + 0,15 Euribor + 0,25 

Comissions: 

- Obertura 

 

0,25 % 

 

0,15 % 

 

0,10 % 

 

0,10 % 

 

0,10 % 

Finançament Edifici Centreserveis Inversions Inversions Inversions Inversions 

 
Condicions BSCH Banesto Caixa Pensions   

Formalització 22/12/2006 25/05/2007 30/05/2008   

Venciment 22/12/2014 25/05/2015 30/05/2016   

Capital 471.480 € 619.989 € 635.411 €   

Interès anual Euribor + 0,32 Euribor + 0,32 4,81 %   

Comissions: 

- Obertura 

 

0,25 % 

 

0,25 % 

 

0,10 % 
  

Finançament Inversions Inversions Inversions   

 
 
Així mateix els préstecs formalitzats a l’exercici 2009 presenten el següent detall: 
 

Condicions Caixa Pensions Banc Sabadell Caja Madrid 

Formalització 01/07/2009 11/12/2009 26/11/2008 
Venciment 30/09/2017 31/12/2017 26/11/2013 

Capital 719.435 € 540.000 € 
          90.000,00 

€  
Interès anual Euribor + 2% Euribor + 2% Euribor+0,75 
Comissions:     
-          Obertura 1% 0,25% 
-          Interès mínim 0,50% 3,75%   
Finançament Inversions Inversions Inversions 
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Evolució de l’endeutament en el: 
 
Exercici 2009 
 

Descripció Saldo a 
31/12/2008 Incorporació Cancel·lació Saldo a 

31/12/09 
Traspàs a curt 

termini 
Saldo préstec a 

llarg termini 
Préstec Caixa Catalunya 129.342,83 0,00 38.828,53 90.514,30 36.679,37 53.834,93 
Préstec Caixa Catalunya 296.543,04 0,00 38.558,99 257.984,05 40.000,00 217.984,05 
Préstec Banc Santander Central Hispano 291.400,40 0,00 64.755,60 226.644,80 64.755,64 161.889,16 
Préstec Caja Madrid 132.222,69 0,00 24.040,48 108.182,21 24.040,48 84.141,73 
Préstec Caja Madrid 152.564,41 0,00 27.739,04 124.825,37 27.739,02 97.086,35 
Préstec Caixa Pensions 38.503,09 0,00 38.503,09 0,00 0,00 0,00 
Préstec Banc Santander Central Hispano 258.355,20 0,00 33.336,12 225.019,08 33.336,12 191.682,96 
Préstec Caixa Pensions 184.125,75 0,00 61.375,25 122.750,50 61.375,20 61.375,30 
Préstec Caja Madrid 208.279,54 0,00 19.638,15 188.641,39 20.033,73 168.607,66 
Préstec Banc Santander Central Hispano 159.760,00 0,00 53.252,00 106.508,00 53.256,00 53.252,00 
Préstec Caixa Catalunya 870.149,75 0,00 73.647,64 796.502,11 76.066,67 720.435,44 
Préstec Caixa Catalunya 555.881,62 0,00 95.794,03 460.087,59 95.812,36 364.275,23 
Préstec Banc Santander Central Hispano 369.966,63 0,00 58.542,97 311.423,66 58.935,00 252.488,66 
Préstec Banesto 521.437,23 0,00 75.256,36 446.180,87 77.498,64 368.682,23 
Préstec Caixa Pensions 595.697,82 0,00 79.426,36 516.271,46 79.426,38 436.845,08 
Préstec Caixa Pensions 0,00 719.435,00 0,00 719.435,00 89.929,36 629.505,64 
Préstec Banc Sabadell 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00 67.500,00 472.500,00 

TOTAL 4.764.230,00 1.259.435,00 782.694,61 5.240.970,39 906.383,97 4.334.586,42 
 

Exercici 2008 
 

Descripció Saldo a 
01/01/2008 Incorporació Cancel·lació Saldo a 

31/12/08 
Traspàs a curt 

termini 
Saldo préstec a 

llarg termini 
Préstec Caixa Catalunya 165.052,91 - 35.710,08 129.342,83 36.679,37 92.663,46 
Préstec Caixa Catalunya 330.920,93 - 34.377,89 296.543,04 40.000,00 256.543,04 
Préstec Banc Santander Central Hispano 356.156,00 - 64.755,60 291.400,40 64.755,64 226.644,76 
Préstec Caja Madrid 156.263,17 - 24.040,48 132.222,69 24.040,48 108.182,21 
Préstec Caja Madrid 180.303,45 - 27.739,04 152.564,41 27.739,02 124.825,39 
Préstec Caixa Pensions 187.719,73 - 149.216,64 38.503,09 38.503,09 - 
Préstec Banc Santander Central Hispano 291.691,32 - 33.336,12 258.355,20 33.336,12 225.019,08 
Préstec Caixa Pensions 245.501,00 - 61.375,25 184.125,75 61.375,20 122.750,55 
Préstec Caja Madrid 224.801,74 - 16.552,20 208.279,54 20.033,73 188.245,81 
Préstec Banc Santander Central Hispano 213.012,00 - 53.252,00 159.760,00 53.256,00 106.504,00 
Préstec Caixa Catalunya 930.798,46 - 60.648,71 870.149,75 76.066,67 794.083,08 
Préstec Caixa Catalunya 641.265,18 - 85.383,56 555.881,62 95.812,36 460.069,26 
Préstec Banc Santander Central Hispano 421.248,07 - 51.281,44 369.966,63 58.935,00 311.031,63 
Préstec Banesto 587.656,08 - 66.218,85 521.437,23 77.498,64 443.938,59 
Préstec Caixa Pensions - 635.411,00 39,713,18 595.697,82 79.426,38 516.271,44 
Total 4.932.390,04 635.411,00 803.571,04 4.764.230,00 787.457,70 3.976.772,32 

 
L’evolució de l’endeutament a curt termini en quan a l’import disponible i l’import disposat de les pòlisses de crèdit 
contractades a 31 de desembre és el següent: 

Exercici 2009 
 

Condicions Banc Sabadell Banesto Caixa Pensions Caja Madrid Caixa Catalunya 

Formalització 01/07/2009 09/07/2009 29/10/2009 16/12/2009 20/11/2009 

Venciment 01/07/2010 09/072010 29/11/2010 16/12/2010 19/11/2010 

Capital                     300.000 €                      600.000 €                      600.000 €                      600.000 €                      400.000 €  

Interès anual Euribor 3 mesos + 1,50 Euribor 3 mesos + 2 Euribor 3 mesos + 2 Euribor 3 mesos + 1,25 4% 

Comissions:           

Obertura 0,75% 1,0% 0,5% 0,25% 0,50% 

No disposició 0,5% 0,75% 0,15% 0,10% 0,20% 

Estudi - - - 0,25% - 

Quantitat disposada                  14.355,01 €                  489.910,12 €                  326.333,46 €                  515.492,29 €                         13,58 €  
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Exercici 2008 
 

Condicions Banc Sabadell Banesto Caixa Pensions Caja Madrid 

Formalització 10/07/2008 17/07/2008 24/10/2008 16/12/2008 

Venciment 07/07/2009 17/07/2009 31/10/2009 16/12/2009 

Capital 300.000 € 600.000 € 600.000 € 600.00 € 

Interès anual Euribor 3 mesos + 0,70 Euribor 3 mesos + 0,50 Euribor 3 mesos + 0,80 Euribor 3 mesos + 0,75 
Comissions: 

- Obertura 

- No disposició 

 

0,5 % 

0,5 % 

0,5 % 0,4 % 

 

0,25 % 

0,10 % 

Quantitat disposada 295.063,29 € 303.030,33 € - 287.139,79 € 

 
8.2 Informació relacionada amb el compte de pèrdues i guanys i el patrimoni net   
 
Hi ha registrada una provisió per insolvències de tràfic per un import de 245.863,83 euros, corresponent als saldos 
amb una antiguitat superior a sis mesos. Durant l’exercici 2009 han hagut les següents variacions: 
 
Exercici 2009 

Variació provisions de tràfic Saldo 31.12.08 Dotacions Aplicacions Saldo final 
          Provisions        206.768,22           39.858,61               763,00         245.863,83  
          Total net        206.768,22           39.858,61               763,00         245.863,83  

 
Exercici 2008 
 

Variació provisions de tràfic Saldo 01.01.08 Dotacions Aplicacions Saldo final 
       
Provisions 166.169,29 56.532,00 15.933,07 206.768,22 
          
Total net 166.169,29 56.532,00 15.933,07 206.768,22 

 
 
El compte de pèrdues i guanys ha registrat a l’any 2009 un total de 5.575,51 € com ingressos financers 
procedents de la remuneració dels comptes corrents. Per l’any 2008 els ingressos financers van estar de 
8.164,59€. 
El compte de pèrdues i guanys ha registrat un total de 182.156,25 €  per les despeses financeres dels préstecs, i 
pòlisses de crèdit dels arrendaments financers calculats pel mètode del tipus d’interès efectiu i del deute de 
l’IMPSOL. En a l’any 2008 l’import aplicat va ser de 298.901,43 €.  
 
8.3 Altre informació a incloure en la memòria  
  

a) Empreses del grup, multigrup i associades 
 
Les dades més significatives de les empreses del grup i associades es detallen a continuació: 
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Societat 
% 

Participació Capital Resultat Aportacions  Resultat Valor  NET en llibres 
IGUALSSOM, S.R.L. 100% 3.500,00 -19.509,15 40.000,00 28.568,90 3.500,00 

Total   3.500,00 -19.509,15 40.000,00 28.568,90 3.500,00 
 
 
La SOCIETAT IGUALSSOM, S.R.L. amb domicili social a Sant Boi de Llobregat, al carrer Pau Claris, número 14, 
es va constituir el dia trenta de maig de dos mil vuit. 
 
L’objecte de la seva activitat és crear llocs de treball estables i dignes per a persones amb discapacitats, per la 
qual cosa sol·licitarà la qualificació de Centre Especial de Treball, tal i com es recull a l’art.42.2 de la llei 13/1982 
de 7 d’abril d’Integració Social al Minusvàlid. I totes aquelles activitats productives o de serveis sempre que 
estiguin encaminades a acomplir l’objecte social. 
 
En la Nota 16 es detallen les operacions mantingudes amb aquestes societats. 
 

b) No existeix cap compromís ferm de compra ni de venda en actius financers, ni existeixen deutes amb 
garanties reals. 

c) En l’exercici no s’ha realitzat cap operació de cobertura. 
 
9. Fons Propis 
 
A 31 de desembre de 2009 el capital social està compost per 282.587 accions nominatives de 6,01 euros 
cadascuna. Aquestes accions s’han pagat totalment i han estat subscrites per l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, també íntegrament. 
 
Les variacions dels fons propis han estat les següents: 

 
Exercici 2009 

 
  Saldo a 31/12/08 Distribució resultat 08 Resultat 2009 Saldo a 31/12/09 

Capital social 1.698.382,08  0,00  0,00  1.698.382,08  
Reserva legal 132.871,10  24.002,69  0,00  156.873,79  
Altres reserves 841.129,61  216.024,17  0,00  1.057.153,78  
Resultat 240.026,86  (240.026,86) 54.229,25  54.229,25  
Fons propi 2.912.409,65  0,00  54.229,25  2.966.638,90  

 
 
Exercici 2008 

 
  Saldo a 01/01/08 Distribució resultat 07 Resultat 2008 Saldo a 31/12/08 

Capital social 1.698.382,08                            -                             -   1.698.382,08  
Reserva legal 106.093,77  26.777,33                            -   132.871,10  
Altres reserves 600.133,67  240.995,94                            -   841.129,61  
Resultat 267.773,27  (267.773,27) 240.026,86  240.026,86  
Fons propi 2.672.382,79  -   240.026,86  2.912.409,65  

 
 
No existeixen ampliacions de capital en curs ni la societat ha adquirit accions pròpies. 
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D’acord amb el text refós de la Llei de societats anònimes, s’ha de destinar una xifra igual al 10% del benefici de 
l’exercici a reserva legal fins que aquesta reserva arribi, almenys, al 20% del capital social. La reserva legal es 
podrà utilitzar per augmentar el capital en la part del seu saldo que excedeixi del 10% del capital ja augmentat. 
Excepte per a la finalitat esmentada anteriorment, i mentre no se superi el 20% del capital social, aquesta reserva 
es podrà destinar a compensar pèrdues, sempre que no hi hagi altres reserves disponibles suficients per a aquest 
fi. 
 

NOTA 10. Existències 
 
Veure NOTA 12. 
 
NOTA 11. Situació Fiscal 
 
La societat d’acord amb la llei 43/1995 de 27 de desembre de l’Impost sobre societats en el seu article 34 té una 
bonificació del 99% de la quota corresponent a serveis municipals compresos en l’apartat 2 de l’article 25 de la llei 
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local. 
Conciliació de l’import net d’ingressos i despeses de l’exercici amb la base imposable de l’Impost sobre beneficis: 
 

Compte de Pèrdues i Guanys 67.560,98 
Base imposable (resultat final) 67.560,98 
Impost s/societats (Quota 30%) 20.268,29 
Quota a bonificar 7.006,62 
Quota a no bonificar 13.261,67 
Bonificació 99% 6.936,55 

Quota de l'impost sobre societats  13.331,74 
 

− Passius per impost diferit 
L’import d’aquesta partida 738.284,68 € correspon a l’efecte impositiu de les subvencions de capital que es troben 
comptabilitzades dins del Patrimoni Net en l’any 2009. Pel que respecte a l’any 2008, l’import era de 767.890,17 €. 
No existeixen compromisos adquirits per incentius fiscals. 
Respecte a “altres tributs”, no existeixen circumstàncies rellevants. 
La societat té oberts a inspecció per part de les autoritats fiscals, les declaracions de tots els impostos als que es 
troba subjecte pels darrers 4 exercicis. Si bé els criteris utilitzats en la preparació de les diverses declaracions 
tributàries, podrien ser no coincidents amb els emprats per la Inspecció d’hisenda, no s’espera que s’acreditin 
passius addicionals de consideració com a conseqüència d’una eventual inspecció. 

 

− Impost sobre el Valor Afegit. 
L’IVA suportat no deduïble forma part del preu d’adquisició dels actius corrents i no corrents, així com dels serveis, 
que són objecte de les operacions gravades per l’Impost. En el cas de l’autoconsum intern, és a dir de la producció 
pròpia amb destinació a l’immobilitzat de l’empresa, l’iva no deduïble s’addiciona al cost dels respectius actius no 
corrents. 
Tanmateix la societat va aplicar durant l’any 2009 una prorrata del 99% en tota la resta d’activitats que estan 
subjectes a l’Impost sobre el Valor Afegit. 
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NOTA 12. Ingressos i Despeses 
 

12.1 Mercaderies 
Dins d’aquest apartat es troben les existències corresponents als productes que es posen a la venda dins la 
botiga de la benzinera. 
 

 EXISTÈNCIA INICIAL EXISTÈNCIA FINAL VARIACIÓ 

Estoc productes botiga benzinera                              -                        12.988,66                      12.988,66    

SALDO FINAL                              -                        12.988,66                      12.988,66    
 
 
12.2 El desglossament primeres matèries i aprovisionaments en l’exercici 2009 és el següent:  

 
 

COMPRES 2008 2009 
Matèries primes                 178.375,72                      34.631,08    
Combustibles                 322.630,49                    259.770,72    
Matèries diverses                 731.708,41                    586.669,73    

TOTAL               1.232.714,62                    881.071,53    
 
 
 

 2008 2009 

 
EXISTÈNCIA 

INICIAL 
EXISTÈNCIA 

FINAL VARIACIÓ EXISTÈNCIA 
INICIAL 

EXISTÈNCIA 
FINAL VARIACIÓ 

Combustible       22.927,80          13.971,00    -       8.956,80          13.971,00          14.700,00               729,00    
Recanvis            431,10               816,00               384,90               816,00               979,00               163,00    
Materials diversos         7.295,05          21.319,41          14.024,36          21.319,41          33.584,80          12.265,39    

SALDO FINAL       30.653,95          36.106,41            5.452,46          36.106,41          49.263,80          13.157,39    
 
 
Per tant, el saldo de l’epígraf consum de matèries primeres i altres matèries consumibles estarà format per: 
 
 

 2008 2009 
Compres             1.232.714,62                 881.071,53    
Variació d’existències -                 5.452,46    -             13.157,39    

TOTAL             1.227.262,16                 867.914,14    
 
 

12.3  Personal: la despesa es distribueix de la següent manera: 
 
 

Concepte Saldo a 31/12/08 Saldo a 31/12/09 
Sous i salaris 10.020.225,46 10.414.382,71 
Seguretat Social 2.612.079,21 2.736.740,68 
Altres despeses socials 162.523,18 171.681,40 

SALDO FINAL            12.794.827,85            13.322.804,79    
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12.4 Serveis exteriors: la composició d’aquest compte és el següent: 
 

Serveis Exteriors  Saldo a 31/12/08 Saldo a 31/12/09 
  Arrendaments i cànons              137.701,75               106.698,34    
  Reparacions i conservació               535.235,46               503.158,63    
  Serveis de professionals independents           1.057.409,74               913.537,16    
  Transports                     734,57                  2.528,28    
  Primes d’assegurances               196.516,25               176.247,33    
  Serveis bancaris i similars                33.123,94                38.851,77    
  Publicitat, propaganda i relacions públiques               40.537,42                27.098,92    
  Subministraments               165.350,32               189.994,24    
  Altres Serveis               227.580,14               242.020,85    

SALDO FINAL            2.394.189,59            2.200.135,52    
 

NOTA 13. Provisions i Contingències 
 

− Contingències 
Els administradors de les societats consideren que les provisions registrades cobreixen adequadament els riscos, 
arbitratges i demés operacions de les societats i no s’espera que dels mateixos es desprenguin passius addicionals als 
que hi ha registrats. 
 
NOTA 14. Informació sobre mediambient 

 
La societat no ha incorregut en despeses especials per a la minimització de l’impacta ambiental o protecció i millores 
del medi natural, ni té comptabilitzada cap provisió per riscos ni per contingències possibles per a la protecció i millora 
del medi natural. 
 
NOTA 15. Subvencions i donacions 

 
15.1 Subvencions de capital 

 
Aquesta partida correspon a quantitats procedents d’organismes oficials i públics per realitzar inversions. En concret, 
són quantitats que han estat ingressades per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Generalitat de Catalunya i el 
FEDER. Al 2002 s’hi va incorporar una subvenció del Ministeri d’Hisenda, mitjançant la Subdirecció General de Fons 
de Compensació i Cohesió, per al projecte integral de gestió de residus, per a la compra de contenidors i camions de 
càrrega lateral i recollida selectiva d’envasos, paper i cartró. També s’incorpora a aquesta partida el patrimoni cedit en 
ús per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (recinte Masia Torre Figueres, edifici Viver d’Empreses i edifici Serconsa, 
Deixalleria i Aparcament de Vehicles Industrials). 
 
El moviments corresponent a les subvencions de capital  ha estat de: 
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Exercici 2009 

  Saldo a 31/12/08 Addicions Sanejament Altes per impost 
diferit 

Passiu per impost 
diferit Saldo any 2009 

Subvenció capital 235.416,89  20.000,00  (79.651,78) (6.000,00) 23.895,52  193.660,63  

Patrimoni cedit en ús 1.556.326,90   (39.033,33)  11.709,97  1.529.003,54  

  1.791.743,79  20.000,00  (118.685,11) (6.000,00) 35.605,49  1.722.664,17  

 
Exercici 2008 

  Saldo a 01/01/08 Sanejament Passiu per impost 
diferit Saldo any 2008 

Subvenció capital 303.822,49  (97.722,29) 29.316,69  235.416,89  

Patrimoni cedit en ús 1.583.622,83  (38.994,19) 11.698,26  1.556.326,90  

  1.887.445,32  (136.716,48) 41.014,95  1.791.743,79  

 
 
15.2 Subvencions d’explotació imputades directament a resultats: 

 
Aquestes subvencions es reparteixen de la següent manera: 
 

Saldo  Saldo  
Concepte 

31.12.08 31.12.09 

Subv. d’explotació imputades directament a resultats               4.106.314,33        4.968.792,02  
 
Durant l’any 2009 s’han imputat com a resultats subvencions per valor de 4.968.792,02 €. Aquestes subvencions es 
reparteixen de la manera següent: 
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  2008 2009 
Concepte  Import subvenció   Import subvenció  

Cursos de Formació Ocupacional           411.735,40 €            681.664,16 €  
Subvencions per Estudis, Plans/ d'Ocupació, Autoempresa, AODL, PIRMI           332.171,79 €            223.232,42 €  
Programa ORIA: Obrim Via i Dóna’t una Oportunitat           248.507,55 €                         -   €  
Ens locals de foment i assessorament a la creació d’empreses             24.940,05 €              51.059,95 €  
CIDEM (Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial)             54.626,96 €                         -   €  
Taller d'Ocupació de manteniment d’espais públics urbans           866.042,61 €                         -   €  
Escola Taller Palau Marianao           172.655,80 €            569.138,64 €  
Escola Taller recinte municipal Camps Blancs           172.211,57 €            570.815,23 €  
Igualtat d’oportunitats: Itineraris sociolaboral per a dones i Obrim Via                        -   €            196.833,00 €  
Formació Ecoprofit                        -   €              31.076,00 €  
Pla d’aeroports formació desocupats T-SUD                        -   €            342.900,00 €  

Generalitat de Catalunya         2.282.891,73 €          2.666.719,40 €  
Nous Filons d'Ocupació, Equip d’actuació ambiental, Plans d'Ocupació, etc.           234.841,00 €            239.167,00 €  
Aportació Escola Bressol La Marta           410.391,68 €            397.513,70 €  
Aportació Escola Bressol La Mercè           197.315,50 €            385.208,40 €  
Aportació Escola Bressol La Susa                        -   €            355.255,70 €  
Aportació Taller Prelaboral           249.373,44 €            435.363,42 €  
Aportació Treballem             42.681,02 €            136.535,41 €  
Aportació Escola Taller Palau Marianao - Camps Blancs             51.675,50 €              45.991,00 €  
Aportació transició escola de treball             44.290,00 €              46.062,00 €  
Aportació Taller d'Ocupació manteniment d’espais públics urbans             39.897,00 €                         -   €  

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat         1.270.465,14 €          2.041.096,63 €  
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat           144.789,46 €            199.156,52 €  
Atenció a les persones ILO-SER 4             22.090,12 €                1.819,47 €  
Projecte municipal d’inserció: CORINSERT             60.000,00 €              60.000,00 €  
Centre Especial de Treball (CET)             40.000,00 €                         -   €  
Suport a l’allotjament empresarial             24.000,00 €                         -   €  

Diputació de Barcelona           290.879,58 €            260.975,99 €  
Pactes Territorials Baix Llobregat           262.077,88 €                         -   €  

Consell Comarcal del Baix Llobregat           262.077,88 €                         -   €  
TOTAL SUBVENCIONS         4.106.314,33 €          4.968.792,02 €  

 
 
NOTA 16. Fets posteriors al tancament 

 
Amb posterioritat al 31 de desembre de 2009, no s’ha produït cap fet que, per la seva importància, requereixi la 
modificació dels presents Comptes Anuals ni informació addicional a incloure com a nota explicativa de la 
memòria. 
 

NOTA 17. Operacions amb parts vinculades 
 

Les societats considerades com parts vinculades són les següents: 
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PARTS VINCULADES 
 

Entitat 
dominant 

Altres 
empreses del 

Grup 
Altres parts 
vinculades 

CORESSA X   

IGUALSSOM  X  

Ajuntament de Sant Boi   X 

CLAUS   X 

     
 

Durant l’exercici 2009, els membres del Consell d’Administració no han rebut cap tipus de remuneració de la societat, 
excepte el Sr. Celso González Durán, que en virtut de l’acord del ple de data 11 d’abril de 2008, es modifica l’article 15 
dels estatuts “Retribució dels Consellers” en el que s’especifica que el Conseller Delegat tindrà una retribució fixa igual 
a la prevista dels Tinents d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. La remuneració rebuda en l’exercici 2009 
ha estat de 12.516 €, així com la retribució global del personal directiu composat per 6 persones ha estat de 
445.628,15 €. I la remuneració rebuda a l’any 2008 va ser de 12.516 €, i la retribució global del personal directiu 
composat per 6 persones va ser de 453.699,67 €.    
No existeixen bestretes ni crèdits entregats als membres d’alta direcció i membres de l’òrgan d’ administració. 
Als efectes d’allò disposat a l’apartat 4t de l’article 127 de la Llei de Societat Anònimes (modificat per l’article 2 de la 
Llei 26/2003) es fa constar que el Sr. Jaume Bosch i Pugès (DNI 37.651.947-G), és el president de l’empresa 
municipal CLAUS, de capital íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament, que així mateix també és 
president de l’empresa municipal CORESSA, de capital íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat i que així mateix també és president de la societat limitada IGUALSSOM de capital íntegrament 
propietat de CORESSA, el Sr. Miguel Àngel Merino Sánchez (DNI 46.560.562-Y) és vice-president de l’empresa 
CLAUS, de capital íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament i que així mateix també és conseller de 
l’empresa municipal CORESSA de capital íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament, i que el Sr. 
Juan Antonio Tamayo Fernández (DNI 38.498.409-C)  és conseller delegat de l’empresa municipal CLAUS de 
capital íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament i que així mateix és conseller de l’empresa 
municipal CORESSA de capital íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament i que el Sr. Celso 
González Durán (DNI 38.378.833-K) és conseller delegat de l’empresa municipal CORESSA de capital íntegrament 
públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament i que així mateix és conseller delegat de la societat de responsabilitat 
limitada IGUALSSOM de capital íntegrament propietat de CORESSA, el Sr. José Àngel Carcelén Luján (DNI 
35.064.585-G) conseller de l’empresa CORESSA de capital íntegrament públic, totalment desemborsat per 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i així mateix conseller de l’empresa municipal IGUALSSOM de capital 
íntegrament propietat de CORESSA, i que la Sra. Elena Amat i Serrano (DNI 46.139.693-Z) és consellera de 
l’empresa municipal CLAUS de capital íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament i que així mateix és 
consellera de l’empresa municipal CORESSA de capital íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament i 
que la Sra. Lluïsa Moret i Sabidó (DNI 52.192.362 A) és consellera de l’empresa municipal CLAUS de capital 
íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament i que així mateix és consellera de la societat de 
responsabilitat limitada IGUALSSOM de capital íntegrament propietat de CORESSA i que la Sra. Ma Antònia 
Barragán Prieto (DNI 38.417.009-V), el Sr. Joan Alegret Massafont (DNI 52.196.264-H) i el Sr. Enric Garcia 
Gallego (DNI 38.494.241-S) són consellers de l’empresa municipal CORESSA de capital íntegrament públic, totalment 
desemborsat per l’Ajuntament i que no tenen participació en el capital social de societats amb activitats idèntiques, 
anàlogues o complementàries a les de CORESSA (Societat Anònima Municipal el del qual es troba totalment subscrit i 
desemborsat per l’Ajuntament de Sant Boi), així com tampoc exerceixen càrrec en empreses d’aquesta naturalesa, ni 
exerceixen per compte propi o aliè activitats d’objecte idèntic, anàleg o complementari a l’objecte de CORESSA. 
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Detall d’ operacions amb parts vinculades 
 

1. L’import que s’ha facturat amb les parts vinculades corresponen als següents treballs: 
 

a. a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha estat : 
Detall treballs 2008 2009 

Neteja Viaria i altres neteges      2.430.396,00        2.507.841,92    

Recollida RSU, FORM i RSU Comercials      1.982.314,92        1.741.272,10    

Transport de Runes i Deixalleria        121.812,00          124.247,04    

Neteja façanes           56.619,96            56.620,08    

Neteja dependencies municipals         675.099,00          693.399,24    

Neteja Casals         335.304,00          342.010,10    

Neteja Escoles      1.134.984,00        1.157.682,00    

Reforma Carrer Viladecans         660.246,30                       -      

Carrers comercials Marianao         152.252,40    

Obres a la SB-127         143.037,00                       -      

Obres plaça Jutjats         456.260,50                       -      

Manteniment de jardineria diversa         563.582,53          735.088,44    

Dipòsit vehicles           40.783,92            41.599,56    

Control i vigilància mercats i parc agrari           60.337,22            66.205,80    

Centre de Control de la Policia         197.843,90          234.006,08    

Altres         548.585,79          280.575,14    

Total     9.407.207,04        8.132.799,90    
 
b. a l’empresa de Claus (empresa de capital 100% de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat) ha 

estat:  
Detall treballs 2008 2009 

Neteja d’oficines            5.905,72              6.712,52    

Reforma pis Anselm Clave, 24                    -              16.949,02    

Total           5.905,72            23.661,54    
 
 

c. L’import facturat a l’empresa Igualssom (empresa de capital 100% de CORESSA) ha estat:  
Detall treballs 2008 2009 

  Treballs d’adequació de la nau industrial on es troba ubicada la seu de l’empresa          31.726,59            24.522,00    

   Neteja inicial de la nau industrial              350,00                840,00    

   Recollida de rebuig, cartró i fusta                     -                  396,56    

Total          32.076,59            25.758,56    
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2. Els saldos deutors amb les parts vinculades al tancament de l’exercici és el següent: 
a. amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat  com a client és el següent: 

Detall treballs  2008 2009 

Cobraments pendents relatius a les facturacions de les diferents neteges 557.046,24  969.550,72  

Cobraments pendents relatiu a la resta de facturacions (Obres, Jardineria, ..) 952.639,12  154.163,06  

Total  1.509.685,36  1.123.713,78  

 
b. Els saldos pendents de cobrar de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat com a deutor són els 

següents: 
Detall treballs  2008 2009 

Subvenció Taller Prelaboral   249.373,44  435.363,42  

Subvenció Escola Bressol  31.848,99  92.490,30  

Últimes quotes de cobrament de les subvencions atorgades  78.764,03  0,00  

Subvenció equip d’actuació ambiental  0,00  205.086,00  

Subvenció corresponent a diferents projectes d’ocupació 0,00  38.697,31  

Total  359.986,46  771.637,03  

 
c. amb Claus és el següent: 

Detall treballs 2008 2009 

Cobrament pendent de les neteges de les oficines 3.455,47 2.517,52 

Total 3.455,47 2.517,52 

 
d. amb Igualssom és el següent: 

Detall treballs 2008 2009 

Cobrament pendent dels treballs d’adequació de la seva seu 36.802,84 65.248,36 

Cobrament pendent de la neteja de la nau 406 485,52 

Total 37.208,84 65.733,88 

 
Tanmateix dins del balanç en l’apartat de l’actiu corrent, dins de les inversions amb empreses del 
grup, figura un saldo de 68.063,54 € que correspon a crèdits a curt termini amb Igualssom. 

 
3. L’import dels serveis rebuts al tancament de l’exercici ha estat: 

a. Els imports pendents de pagar a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat són els següents: 

− Cànon Zona Blava 2009 .............................................54.991,58 € 
− Cost del 50% de l’advocada........................................32.936,16 € 
− Places d’aparcament Montserrat Roig ........................58.800,00 € 

Total ..........................................................................146.727,74 € 
b. amb Claus no tenim cap tipus de facturació. 
c. I amb Igualssom resta pendent un factura per un import de 37.909 euros corresponents a 

diferents serveis de neteja. 
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NOTA 18. Altra informació 
 

18.1 Número mig de treballadors per categories i sexes 
  
 
La distribució del número mig de treballadors per categories i sexes ha estat:  
 

  Promig 2008  Promig 2009 
Categoria Dones Homes TOTAL  Dones Homes TOTAL 

Gerent  -       1       1    -       1       1  

Cap Divisió      1       4       5        1       4       5  

Cap Servei      3       5       8        2       3       5  

Encarregat      1       6       7         -       8       8  

Tècnic    22     11     33      24       9     33  

Director/a escola taller/Taller d’Ocupació      1       2       3        1       1       2  

Monitors (Escola Taller)      1     15     16        1       9     10  

Coordinadores pedagògiques      3   -       3        3   -       3  

Alumnes escola taller       -        -        -        5     75     80  

Directora escola bressol      2   -       2        3   -       3  

Tutores responsables d’aula    12   -     12      18   -     18  

Educadores      6   -       6      11   -     11  

Auxiliars (Assistents infantils)      6   -       6      12   -     12  

Administratiu    26   -     26      32       1     33  

Conserge  -       7       7    -       8       8  

Conductors  -     38     38    -     36     36  

Caps d’equip  -     11     11        1     10     11  

Oficials      1     21     22        2     12     14  

Vidriaires      1       1       2         -       5       5  

Mecànics  -       3       3    -       2       2  

Peons    37    103    140      13     82     95  

Cont.zones blaves, aparc. I teleoperadors    10     29     39      12     34     46  

Netejadores   108   -    108     107   -    107  

Total   242    256    498     248    300    548  

 
Els honoraris relatius als serveis d’auditoria dels comptes anuals a 31 de desembre de 2009 tenen un import de 
16.596,31 euros i per altres serveis 1.093,08 euros. I els honoraris relatius als serveis d’auditoria dels comptes anuals 
de l’exercici 2008 van tenir un import de 12.628,62 euros i per altres serveis de 4.154,03 euros. 
 
No hi han acords de negoci que no figurin en el balanç ni en altres punts de la memòria i que ajudin a determinar la 
posició financera de la societat. 

 
18.2 Ajustaments per periodificació 

El saldo d’aquesta partida del passiu està integrat per les subvencions de la Generalitat de Catalunya, i la Diputació de 
Barcelona per a accions i projectes que es duran a terme durant l’any 2010. Pel que fa l’any 2008 el saldo d’aquesta 
partida estava conformat per les subvencions i projectes que s’han dut a terme durant l’any 2009. 
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18.3 Avals rebuts 
Actualment Caixa de Catalunya ha concedit a CORESSA quatre avals: 

− Aval de 12.000 euros davant l’Ajuntament de Lliçà de Vall per l’adjudicació de la concessió administrativa 
d’explotació de l’àrea d’estacionament de vehicles de transport de mercaderies i serveis complementaris del 
polígon Can Nadal de Lliçà de Vall. 

− Aval de 190.000 euros davant de Repsol comercial de productes petrolíferos per garantir el subministrament 
de benzina. 

− Aval de 3.000 euros davant la direcció provincial de Tresoreria Generals de la Seguretat Social per respondre 
del pagament de deutes que es puguin produir davant la citada direcció provincial. 

− Aval de 211.676,80 euros davant l’Ajuntament de Barbarà del Vallès com a garantia definitiva de l’execució 
de les obres i posterior gestió i manteniment del servei públic d’aparcaments per a camions així com 
l’explotació de la zona complementaria annexa.    
 
18.4 Avals prestats 

En data 4 de novembre de 2008 el Consell d’Administració de CORESSA va aprovar concedir un aval de 90.000 € a 
Igualssom davant de Caja Madrid per la concertació d’un préstec a un termini de cinc anys. 
 
NOTA 19. Informació segmentada 

 
La distribució de l’ import de la xifra neta de negocis per divisions és la següent: 

 

Categories 2008 2009 
   
Divisió d’Administració 12.749,70 10.069,04 
Divisió de Neteja 7.527.901,57 7.733.543,43 
Divisió de Promoció Activitat Econòmica 2.905.980,00 1.758.057,34 
Divisió d’Equipaments 1.335.561,00 1.505.057,63 

   
Total 11.782.192,27 11.006.727,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sant Boi de Llobregat a 25 de març de 2010 
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INFORME DE GESTIÓ 2009 
 
Durant l’exercici 2009 l’empresa municipal ha mantingut i consolidat les activitats que s’han desenvolupat en els 
darrers anys, mantenint els criteris de gestió econòmica però sempre amb la visió de servei al ciutadà de Sant Boi de 
Llobregat, i molt especialment, a aquells col•lectius més desfavorits de la població. A la vegada que s’ha treballat en el 
desenvolupament de nous projectes i activitats  sempre mantenint aquests criteris. 
La neteja de carrers i places, s’ha desenvolupat d’acord al pla establert, reforçant-se en el període estival i els caps de 
setmana amb la creació d’una plantilla específica. 
 
S’ha disposat de la col·laboració de Plans d’Ocupació i Tallers Ocupacionals, per atendre les necessitats de neteja i 
desbrossada de solars municipals i accessos a la ciutat. El programa d’ajuda social “Treballem” s’ha orientat a realitzar 
serveis de neteja en el Barri de Camps Blans. 
 
A Recollida de residus, s’ha continuat ampliant la recollida comercial, servei porta a porta, en una totalitat de 1.600 
establiments, del total de 2.244 censats. 
 
Els residus recollits per fraccions diferenciades són els següents: 
 

 Recollida de rebuig 27.963 tones -9,1 % increment 
 Recollida de FORM (orgànica) 3.117 tones 114 % increment 
 Recollida de vidre 1.098 tones 16,3 % increment 
 Recollida de paper-cartró 1.993 tones 1,9 % increment 
 Recollida d’envasos 816 tones 9,3 % increment 
 Recollida de piles 1,4 tones -26 % increment 
 Recollida oli domèstic 8.135 litres 0,5 % increment 

 
(el % d’increment es respecte a l’any 2.008) 
 
El transport de runes a l’abocador de El Papiol ha estat de 1.258 tones, resultant un increment del 12,3% respecte a 
l’any 2008. 
 
La Deixalleria ha ates a 9.093 usuaris, reduint el nombre respecte a l’any anterior en un 1,4% i han rebut  2.769 tones, 
un 9,06% menys que en el 2008. 
 
La campanya de neteja de façanes municipals ha fet 116 actuacions, i la de façanes privades, ha realitzat 150 serveis. 
 
S’ha negociat un nou conveni per als treballadors de Neteja viària i recollida de residus, amb un període de validesa 
d’un any. 
 
En ocasió de la situació excepcional produïda per les ventades del dia 24 de gener, els serveis de Neteja van 
desplegar un dispositiu extraordinari, a fi de retirar de la via pública branques d’arbres, mobiliari urbà, objectes 
diversos i contenidors desplaçats. 
 
En el que respecte a Neteja d’edificis, s’ha mantingut l’activitat en tots els centres municipals i de gestió directa de 
Coressa. L’acció comercial s’ha vist plasmada en la presentació de 44 nous pressupostos, un 7’3% mes que en l’any 
anterior, dels que s’han aprovat 19, 4% menys que en el 2008. 
 
Durant l’any 2009 han estat diversos els Programes Locals d’Ocupació de continuïtat i de nou inici que s’han gestionat 
des del si de l’empresa municipal.  
 

 Durant l’any 2009 han estat en funcionament dues Escoles Taller al municipi de Sant Boi de Llobregat: 
 

• Escola Taller Recinte Municipal Camps Blancs, amb un total de cinc mòduls formatius: Construcció, 
Fusteria, Jardineria, Lampisteria i Soldadura. Amb una ocupació de 40 alumnes (8 per mòdul). 
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• Escola Taller Palau de Marianao, amb un total de cinc mòdul formatius: Construcció, Forestal, 
Jardineria, Pintura i Revestiments. Amb una ocupació de 40 alumnes (8 per mòdul). 

 
Els alumnes han participat en la segona i tercera fase amb contracte de treball per a la formació. 
Durant aquest període han estat realitzant els projectes d’Urbanització de l’entorn de l’edifici de Formació i 
molls de càrrega de Neteja al Recinte Municipal Camps Blancs i la Remodelació de les façanes del Palau de 
Marianao, així com pràctiques del seu ofici a diferents edificis municipals com a complement formatiu. 

 
 Taller d’ocupació “Manteniment d’espais urbans i de l’entorn natural de Sant Boi” que es va iniciar el dia 

16 de febrer de 2009. Alguns de les actuacions més significatius van ser els treballs de reforestació forestal 
de les zones devastades per la ventada del mes de gener a l’Àrea de lleure de Benviure, Parc Forestal 
Montbaig, desbrossament d’herbatge del nucli de les Cases del Llor, Can Paulet, Canons, passeig Riera 
Guinovart i solars municipals, es van realitzar treballs de jardineria en el sector Les Orioles i Parc de 
Marianao; treballs de paleta en el centre de formació de Coressa del recinte municipal Camps Blancs, aulari 
soterrani de la Masia Torrefigueres, cementiri municipal, construcció de voreres d’urbanització camí del Llor.  

 
 Plans d’Ocupació mitjançant la convocatòria bianual 2008/2009, s’han desenvolupat quatre projectes amb la 

contractació de 81 persones aturades distribuïdes de la següent manera: el primer projecte;  “Gestió de la 
piscina municipal i equipaments municipals d’estiu” amb una duració de quatre mesos i la contractació de 
11 persones. El segon projecte; “Manteniment de ciutat” amb una duració de sis mesos i la contractació de 
48 persones. El tercer projecte; ”Dinamització de l’entorn natural” amb una duració de sis mesos i la 
contractació de 14 persones. El quart i últim; “Actuacions professionals per a la contractació de personal 
tècnic” amb una duració també de sis mesos i la contractació de 8 persones.  

 
 Respecte als projectes ocupacionals mitjançant la Llei de Barris i subvencionats també pel Servei d’ocupació 

de Catalunya i Fons Social Europeu es continua amb el Pla de Millora Integral del barri de Casablanca. 
Continuant la línea de l’any anterior, el dia 21 de desembre –sota la denominació: PMI Endavant 
Casablanca - es va iniciar la nova fase amb la posada en marxa, d’una banda, de dos projectes d’actuacions 
ocupacionals/professionals aprovats com a Plans d’Ocupació. El primer projecte; “Dinamització 
socioeconòmica de Casablanca”  amb la contractació de 18 persones. El segon projecte; “Manteniment de 
Casablanca” amb la contractació de 25 persones. La duració d’aquests projectes és de 6 mesos.  

 
 Es va posar  en marxa un nou projecte aprovat com a programa de qualificació professional en accions en 

sectors emergents que combinen formació i contractació. L’objectiu d’aquesta projecte d’assistència 
sociosanitària a la dependència denominat  “Cuida’l”  es formar durant un any a 8 persones aturades i 
prioritàriament del barri de Casablanca en l’àmbit de l’atenció a les persones.  

 
El Servei Municipal d’Inserció CORINSERT, ha atès un total de 62 persones, 22 més que l’any anterior.  
 
El Servei d’Oficina Tècnica ha gestionat i executat les següents obres: Remodelació del Camí del Llor, Construcció 
d’una minideixalleria al Mercat de la Muntanyeta, Millora de l’accessibilitat a diferents cruïlles de Sant Boi, realització 
de tancament amb Mur cortina a la Fundació Marianao, Senyalització de Cadenats Forestals, millora de l’accés al 
carrer Bonaventura Calopa, Urbanització exterior de l’edifici de Formació i molls de càrrega dels contenidors de Neteja 
al Recinte Municipal de Camps Blancs, Restauració de les façanes del Palau de Marianao i altres actuacions de menor 
envergadura. 
 
De manera paral·lela a les obres externes, també s’han realitzat les obres de construcció de la Benzinera de Can 
Calderon i l’ampliació d’aules i tallers a l’edifici de Formació del Recinte Municipal Camps Blancs. 
 
Aquest any, també s’inclou dins de les tasques del Servei, els manteniments de les tres Escoles Bressol Municipals, 
La Marta, La Susa i La Mercè. 
 
El Servei de Formació, en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya , ha gestionat 50 cursos de formació 
ocupacional,  23 dintre de la Formació Ocupacional genèrica i 27 en el Pla de formació de desocupats per a la T-Sud. 
Aquests cursos suposem un total de 750 alumnes formats, 2.754 hores lectives i una valoració de 9,0 sobre 10. 
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També ens han aprovat 9 cursos de formació contínua, subvencionats per l’IDFO, el que suposarà un total de 135 
alumnes formats.  
 
El Servei de Col·lectius Especials (SECE) desenvolupa accions i serveis específicament destinats a persones 
pertanyents als col·lectius de persones amb discapacitat, persones afectades de trastorn mental i a persones 
perceptores de renda mínima d’inserció,  
 

 El Col·lectiu PIRMI s’ha beneficiat, des de novembre de 2008 fins a desembre de 2009 de la possibilitat de 
realitzar diversos itineraris formatius i d’inserció. Aquests han estat:  

o Un curs de Dependent/a de comerç, amb 10 participants 
o Un curs de Cuiner/a, amb 10 participants 
o Un curs d’Expert/a en neteja d’immobles, amb 9 participants. 
o i entrevistes personals d’orientació i seguiment, amb 10 participants. 

 
Els usuaris que no han fet acció formativa, han realitzat un itinerari d’inserció, amb un mínim de 15 atencions 
personals d’orientació i acompanyament en la recerca de feina. 
 
Dades del programa: 

Persones ateses:   90 
Persones donades d’alta:  56 
Persones participants:  39 
Atencions individuals realitzades:  354 
Valoració de l’alumnat:   8,6 sobre 10 

 
 S’han impartit, aquest 2009, tres cursos de la convocatòria de Formació Ocupacional en Sectors Prioritaris i 

Emergents 2008-09 adreçats a col·lectiu d’aturats amb discapacitat: 
 

o Curs Auxiliar de bugaderia (10 alumnes): 
 Durada: 154 hores 
 Valoració de l’alumnat: 8,9 sobre 10 

o Curs Polivalent de gestió informàtica (10 alumnes) 
 Durada: 234 hores 
 Valoració de l’alumnat: 7,9 sobre 10 

o Curs Telefonista Recepcionista d’oficina (10 alumnes)  
 Durada: 534 hores 
 Valoració de l’alumnat: 8 sobre 10 

 
 El Servei d’Atenció a Persones amb Discapacitat ha realitzat una tasca d’orientació i suport en la recerca de 

feina al col·lectiu de persones amb discapacitat (física, intel·lectual, sensorial i malaltia mental) amb el 
següents resultats: 

 
Persones ateses totals:  259 
Persones ateses noves:  170 
Atencions individuals realitzades:  397 
Persones derivades a ofertes:  69 
Lloc de feina derivats:  71 
Persones inserides:  19 

 
Del total de persones que han passat pel Servei aquest 2009 ( 259 ) podem destacar el gran nombre de 
usuaris amb discapacitat física ( 154 ) i Malaltia Mental ( 56 ). Els dos col·lectius amb menys usuaris atesos al 
Servei son els sensorials ( 26 ) i els discapacitats intel·lectuals ( 23 ). 

 
 Pel que fa al Servei Prelaboral, ha continuat la seva tasca formativa en hàbits del treball per a persones amb 

malaltia mental. Enguany s’han fet: 20 altes, 21 baixes 21, 33 persones ateses i persones inserides en 
empresa ordinària o en CET, 9. 
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 El CET IGUALSSOM SL s’ha diversificat l’activitat amb una divisió de neteja ubicada a Can Massallera, fet 
que ha suposat doblar el nombre de treballadors. S’ha creat la USAPS com a unitat de suport amb la 
incorporació d’una Assistent Social, una Psicòloga i l’adscripció de dos monitors. 

 
El Servei Local per a la Igualtat d’Oportunitats (SELIO) durant l’any 2009 ha desenvolupat les següents accions: 
 

 L’OTL (Oficina Tècnica Laboral) s’ha executat des de gener fins a desembre i durant aquest període s’han 
portat a terme 186 itineraris amb persones en tractament de salut mental. D’aquestes persones, 50 s’han 
inserit al mercat laboral ordinari.  Així mateix, s’han realitzat 1.264  atencions individuals i s’han finalitzat 24 
itineraris. 

 
 Mitjançat la convocatòria 2008-2009 dels Projectes Innovadors de la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats 

en el Treball, es van aprovar dues accions d’itineraris integrals: Itineraris sociolaborals per a dones amb 
necessitats específiques d’inserció i Itineraris sociolaborals per a persones en tractament de salut mental.  

 
A través del Servei de d’Intermediació i Orientació Laboral (SIOL) i durant l’any 2009 es van realitzar les següents 
actuacions: 

 
 Entrevistes inicials d’orientació es van realitzar 2.595. 

 
 El Club de Feina va realitzar un total de 11.411 atencions. Es van atendre a 2.596 nous usuaris  

 
 Respecte a la gestió de la intermediació laboral (oferta), durant l’any  2009 s’han gestionat  768 ofertes de 

treball que es van traduir en 1.042 llocs de feina, dels quals 835 es van cobrir amb candidats/es de la nostra 
borsa de treball. 

 
 El servei d’intermediació laboral (demanda) va atendre a 2.914 persones realitzant 7.524 derivacions de 

candidats a empreses. 
 

 La mitjana de valoració dels qüestionaris de satisfacció dels usuaris del conjunt de les actuacions del SIOL 
durant l’any 2009 és d’un 8,80 sobre 10 de puntuació total.  

 
 D’altre banda, a través del programa municipal INTEGRA’M (Clausulat Social), es van contractar durant un 

període comprés entre els 6 i 12 mesos a 5 persones desocupades del municipi. La contractació d’aquestes 
persones s’ha portat a terme gràcies a un acord entre l’Ajuntament i tres empreses adjudicatàries que han 
realitzat tres obres pel nostre municipi. 

 
El Servei a Empreses i Emprenedors ha vist disminuïda la seva estructura des de l’1/09/2009 al ser reubicat un dels 
tècnics al Servei d’Aparcaments i Vialitat. 
 
En relació a l’any 2008, els indicadors més significatius relacionats amb el suport a la creació d’empreses han 
experimentat un creixement positiu: número d’emprenedors atesos 292 (+17 %), número de plans d’empresa 
desenvolupats 88 (+226 %), número d’empreses creades 91 (+14 %).  També s’ha tramitat 103 subvencions, 32 
préstecs d’autoempresa i 2 Microcrèdits amb La Caixa. 
 
Com a fets rellevants de l’any 2009, podem destacar els següents: 
 

 Xarxa Inicia (Línia A): s’ha portat a terme sis cursos de foment de l’emprenedoria, amb una assistència total 
de 76 persones  i una valoració mitjana de 9,23. 

 
 Xarxa Inicia (Línia B): s’ha desenvolupat les següents accions: 

 
o Sessions grupals de sensibilització a l’autoocupació per al col·lectiu de dones, amb l’assistència de 

60 dones. 
o Curs “Com funciona una cooperativa”, de 30 hores, amb 15 alumnes. 
o Assessorament a autònoms, amb 29 empreses beneficiàries. 
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 Projecte Clúster 6M de Sistemes Intel·ligents de Suport a la Mobilitat: s’ha avançat amb la celebració de la 

primera reunió del grup impulsor del projecte.  
 

 9ª edició dels Premis Delta: CORESSA va ser la responsable de l’organització d’aquesta edició a Sant Boi.  
 

 Projecte “Empresa sostenible: primers passos”: CORESSA ha portat a terme aquest projecte, finançat pel 
SOC com a Projecte Innovador, amb la participació de 12 empreses. El projecte ha contemplat sessions 
formatives sobre sostenibilitat, visites a les empreses participants i assistència tècnica per implantar millores 
ambientals. 

 
 Seminaris Empresarials de Sant Boi : es van desenvolupar sis seminaris amb una assistència total de 187 

persones i una valoració mitjana de 8,12. 
 

 Tallers de Suport a la Consolidació Empresarial: es van desenvolupar tres tallers amb una assistència total de 
37 persones i una valoració mitjana de 7,98. 

 
 Renovació del conveni de col·laboració entre CORESSA i Microbank (La Caixa) per al finançament de 

projectes empresarials a través de microcrèdits. 
 

 Dinamització empresarial: Visites realitzades: 135; Derivacions a serveis: 147 
 

 Directori empresarial: s’ha facilitat 62 consultes. 
 

En relació al Viver d’Empreses, les dades més significatives del 2009 són: saldo net negatiu en produir-se 1 alta i 3 
baixes, la qual cosa ha representat finalitzar l’any amb 15 empreses instal·lades i aconseguir una ocupació mitja anual 
del 71,7 %, pràcticament la mateixa de l’any anterior.  
 
El Centreserveis presenta les següents dades significatives del 2009: saldo net zero en produir-se 3 altes i 3 baixes, la 
qual cosa ha representat finalitzar l’any amb 19 empreses instal·lades i aconseguir una ocupació mitja anual del 77,6 
% (representa un decrement de 2,55 punts respecte l’any 2008). 
 
En relació al Servei Municipal de Grua, el nombre total de serveis realitzats durant l’any 2009 ha estat de 3.962 
(entrades a dipòsit, trasllats i vehicles no retirats), el que representa una disminució del 33,85% respecte a l’any 2008.  
 
Respecte de l’activitat del Dipòsit Municipal de Vehicles, al llarg de l’any 2009 es van aferrallar un total de 527 
vehicles, el que ha representat un descens del 28,4 % respecte l’any anterior. Entrada de vehicles al dipòsit = 2.124 

 
La gestió de les Zones d’Estacionament Regulat (“Zones Blaves”) presenta les següents dades: el nombre de vehicles 
estacionats va ser de 569.283 (el que representa un augment de 45,8% respecte l’any 2008, variació motivada per la 
posada en servei de la zona blava de Marianao); el percentatge d’ocupació s’ha mantingut estable amb una petita 
disminució d’1,2 punts percentuals.  Places gestionades = 587. 
 
Els aparcament de camions de Mare de Déu de Núria i de l’avinguda de l’Estadi, l’ocupació mitja anual de les places 
de lloguer ha estat del 98% i del 89%, respectivament. 
 
L’Àrea  de  Serveis Can Calderón ha mantingut una ocupació mitja anual de les places de lloguer superior al 98%. 
D’altra banda, les contractacions totals de places per trànsits es van situar en 246, el que ha representat un augment 
del 66,2% respecte l’any anterior. 
 
El servei de rentat automàtic de vehicles industrials es van realitzar 2.939 rentats facturables, el que ha representat 
una disminució del 9,32% respecte l’any anterior. Aquesta reducció està motivada bàsicament per l’efecte de la crisi 
econòmica en el sector transport.  
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L’aparcament de l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat va tenir una ocupació mitja anual del 57 %. Pel que fa a la 
rotació horària, durant l’any 2009, es van utilitzar un total de 3.435 tiquets, el que representa una reducció del 20 %. 
 
En relació a l’aparcament Municipal de la Plaça del Mercat Vell, a finals de l’any 2009, es mantenia el total de places 
adjudicades (57 de turismes i 1 de motocicleta), i 72 places d’abonament (69 de turismes i 3 de motocicletes). Pel que 
fa a la rotació horària, durant l’any 2009, es van utilitzar un total de 9.055 tiquets (reducció del 24 %) i 3.179 vals 
d’aparcament gratuït (reducció del 34,4%). 
 
El Aparcament Municipal de la Plaça Montserrat Roig, a finals de l’any 2009 s’havia concessionat un total de 195 
places (el 99% del total), i es disposava de 40 abonats (35 de turismes i 5 de motocicletes). Pel que fa a la rotació 
horària, durant l’any 2009 es van utilitzar un total de 2.447 tiquets (reducció del 25,7%) i 655 vals d’aparcament gratuït 
(augment del 50,6%). 
 
El Aparcament del Mercat de Sant Jordi, l’any 2009 acaba amb 68 places de concessió. El nombre d’abonats a finals 
d’any era de 27, tots turismes. Pel que fa a la rotació horària es van utilitzar un total de 11.055 tiquets (increment del 
9,6%) i 4.423 vals d’aparcament gratuït (increment molt important per la compra de 30.000 vals d’aparcament gratuït 
per part de l’Associació de paradistes del mercat). 
 
Pel que fa a l’Aparcament Municipal del Mercat Torrelavila, a finals de l’any 2009 es disposava de 13 abonats de 
turismes.   
 
L’any passat, es va comercialitzar 7 places en règim de concessió administrativa a l’Aparcament Municipal de la Plaça 
Catalunya, quedant disponibles un total de 20 places. 
 
Durant l’any 2009, el Centre de Control Local de Seguretat, ubicat a les dependències de la Policia Municipal,.ha 
informatitzat un total de 31.846 serveis policials. S’ha mantingut l’estructura organitzativa del servei amb 9 persones.  
 
Com a fets rellevants de l’any 2009 en l’àmbit dels aparcaments i la vialitat , podem destacar els següents: 
 

 Posada en funcionament el 19/10 de la benzinera abanderada per REPSOL ubicada en l’Àrea de Serveis 
Can Calderón: fins el 31/12 es van comercialitzar més de 615.000 litres de carburants (83% gas-oil i 17% 
benzines).  

 Signatura el 29/10 del contracte de concessió administrativa per a l’explotació d’una àrea d’estacionament de 
vehicles industrials i serveis complementaris al polígon Can Nadal de Lliçà de Vall. La inversió prevista 
supera el 1.100.000 € i l’àrea de serveis disposarà de més de 150 places d’aparcament per a camions, una 
benzinera amb 4 pistes, un pont de rentat automàtic per a camions, zona de descans, vestidors, dutxes i 
serveis per als transportistes. 

 Presentació d’ofertes a diversos concursos públics: 
 

• Castellar del Vallès: gestió de zones blaves i aparcament municipal; 
• Valls: explotació d’àrea de serveis per a vehicles industrials; 
• CIMALSA: construcció i explotació de benzinera en la CIM El Camp de Tarragona. 

 
Durant aquest any 2009 no s’han realitzat despeses en matèria de I+D.  
 
A data actual no es dona cap fet rellevant o esdeveniment posterior al tancament de l’exercici que pugui tenir efectes 
sobre els comptes de l’exercici 2009.  
 
No s’han realitzat adquisicions d’accions pròpies. En l’àmbit econòmic, durant l’any s’ha assolit la xifra d’ingressos de 
17.591.666 €. S’ha obtingut un resultat (guanys) desprès d’impostos de 54.229,25 € i un Cash-Flow (resultat més 
amortitzacions) de 753.489,88 €. Aquest resultat reforça l’estructura patrimonial de CORESSA de cara a poder assolir 
els seus projectes i les noves activitats que s’assumiran en un proper futur.      

 
Sant Boi de Llobregat a 25 de març de 2010 
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