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FUNDACIO CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS  
          

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS         
Previsió de 
Tancament 

2018 

Tancament 
2017 

             
1. Ingressos per les activitats         635.689,31 642.661,08 
  a) Vendes i prestacions de serveis     141.489,31 160.767,84 
  b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic    0,00 0,00 
  c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors   0,00 0,00 
  d) Subvencions oficials a les activitats    0,00 0,00 
  e) Donacions i altres ingressos per a activitats    0,00 0,00 
  f) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici  494.200,00 481.893,24 
  g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts   0,00 0,00 

2. Ajuts concedits i altres despeses         0,00 0,00 
  a) Ajuts concedits      0,00 0,00 
  b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern 0,00 0,00 

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació     0,00 0,00 
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu       0,00 0,00 
5. Aprovisionaments           0,00 0,00 
  a) Consums i deteriorament d'existències    0,00 0,00 
  b) Treballs realitzats per altres entitats    0,00 0,00 

6. Altres ingressos de les activitats 6       19.979,20 19.754,70 
  a) Ingressos per arrendaments     19.979,20 19.754,70 
  b) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent      0,00 

7. Despeses de personal   15       -444.960,15 -421.708,29 
8. Altres despeses d'explotació         -187.479,96 -221.109,75 
  a) Serveis exteriors     -187.348,91 -200.234,10 
   a1) Investigació i desenvolupament        
   a2) Arrendaments i cànons    -14.089,51 -15.401,92 
   a3) Reparacions i conservació    -16.315,35 -13.036,27 
   a4) Serveis professionals independents   -71.099,06 -99.057,86 
   a5) Transports         
   a6) Primes d'assegurances    -1.075,54 -1.744,84 
   a7) Serveis bancaris    -145,26 -347,50 
   a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques   -2.891,81 -19.354,58 
   a9) Subministraments    -24.077,37 -18.078,02 
   a10) Altres serveis     -57.655,01 -33.213,11 
  b) Tributs      -131,05 -20.875,65 
  c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats  0,00 0,00 
  d) Altres despeses de gestió corrent     0,00 0,00 

9. Amortització de l'immobilitzat         -11.098,36 -11.964,64 
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat     0,00 0,00 
11. Excés de provisions           0,00 0,00 
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat     0,00 0,00 

  a) Deteriorament i pèrdues     0,00 0,00 
  b) Resultats per alienacions i altes     0,00 0,00 

13. Altres resultats           0,00 -31,82 
I) RESTULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)     12.130,04 7.601,28 
14. Ingressos financers           0,00 88,64 
15. Despeses financeres             0,00 
16. Variació de valor raonable en instruments financers       0,00 0,00 
17. Diferències de canvi           0,00 0,00 
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers     0,00 0,00 

  a) Deteriorament i pèrdues     0,00 0,00 
  b) Resultats per alienacions i altres     0,00 0,00 

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18       0,00 88,64 
III)  RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( I + II )       12.130,04 7.689,92 
19. Impost sobre beneficis         0,00 0,00 
IV)  RESULTAT DE L'EXERCICI ( III + 19 )       12.130,04 7.689,92 
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FUNDACIO CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS  

        

A C T I U     
Previsió 

2018 31/12/17 

           
A. ACTIU NO CORRENT     61.706,90 71.469,36 
  I. Immobilitzat intangible   918,04 4.466,22 
   1. Concessions administratives  0,00 0,00 
   2. Aplicacions informàtiques  918,04 4.466,22 
   3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament  0,00 0,00 
   4. Altres immobilitzats intangibles  0,00 0,00 
   5. Acomptes   0,00 0,00 
  II. Immobilitzacions material   3.010,86 6.645,63 
   1. Terrenys i construccions   0,00 0,00 
   2. Instal·lacions, maquinària i utillatge  0,00 0,00 
   3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació 3.010,86 6.645,63 
   4. Altre immobilitzat material  0,00 0,00 
   5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes  0,00 0,00 
  III. Inversions immobiliàries   57.778,00 60.357,51 
   1. Terrenys i béns naturals   12.020,24 12.020,24 
   2. Construccions   45.757,76 48.337,27 
  IV. Béns del patrimoni cultural   0,00 0,00 
   1. Béns immobles   0,00 0,00 
   2. Arxius, biblioteques i museus  0,00 0,00 
   3. Béns mobles   0,00 0,00 
   4. Acomptes   0,00 0,00 
  V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini  0,00 0,00 
   1. Instruments de patrimoni   0,00 0,00 
   2. Crèdits a entitats   0,00 0,00 
   3. Valors representatius de deute  0,00 0,00 
  VI. Inversions financeres a llarg termini  0,00 0,00 
   1. Instruments de patrimoni   0,00 0,00 
   2. Crèdits a tercers   0,00 0,00 
   3. Valors representatius de deute  0,00 0,00 
   4. Altres actius financers   0,00 0,00 
  VII.  Actius per impost diferit   0,00 0,00 
B. ACTIU CORRENT     869.703,14 901.100,85 
  I. Existències   0,00 0,00 

  II. Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les 
activitats 

10  125.000,00 109.676,16 

   1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis  0,00 0,00 
   2. Deutors, entitats del grup, associades i altes parts vinculades 104.100,00 88.845,04 
    Patrocinadors   0,00 0,00 
   4. Altres deutors   17.000,00 16.959,73 
   5. Personal   0,00 0,00 
   6. Actius per impost corrent   0,00 0,00 
   7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques  3.900,00 3.871,39 
   8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents  0,00 0,00 
  III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini  0,00 0,00 
   1. Instruments de patrimoni   0,00 0,00 
   2. Crèdits a entitats   0,00 0,00 
   3. Valors representatius de deute  0,00 0,00 
   4. Altres actius financers   0,00 0,00 
  V. Inversions financeres a curt termini  0,00 0,00 
   1. Instruments de patrimoni   0,00 0,00 
   2. Crèdits a tercers   0,00 0,00 
   3. Valors representatius de deute  0,00 0,00 
   4. Altres actius financers   0,00 0,00 
  VI. Periodificacions a curt termini   0,00 1.774,50 
  VII.  Efectiu i altres actius líquids equivalents  744.703,14 789.650,19 
   1. Tresoreria   744.703,14 789.650,19 
   2. Altres actius líquids equivalents  0,00 0,00 
           
TOTAL ACTIU ( A + B )     931.410,04 972.570,21 
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FUNDACIO CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS  
        

P A S S I U     Previsió 2018 31/12/17 
           
A. PATRIMONI NET     877.010,04 864.880,00 
A-
1)  

Fons 
Propis 

   877.010,04 864.880,00 

  I. Fons dotacionals o fons socials   1.467.466,02 1.467.466,02 
   1. Fons dotacionals o fons socials  1.467.466,02 1.467.466,02 
   2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar 0,00 0,00 
  II. Fons especials   0,00 0,00 
  III. Excedents d'exercicis anteriors   -602.586,02 -610.275,94 
   1. Romanent   0,00 0,00 
   2. Excedents negatius d'exercicis anteriors  -602.586,02 -610.275,94 
  IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries  0,00 0,00 
  V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)  12.130,04 7.689,92 
  VI. Aportacions per a compensar pèrdues  0,00 0,00 
A-
2)  Subvencions, donacions i llegats rebuts   0,00 0,00 

   1. Subvencions oficials de capital  0,00 0,00 
   2. Donacions i llegats de capital  0,00 0,00 
   3. Altres subvencions, donacions i llegats  0,00 0,00 
   4. Ingressos fiscals a distribuir  0,00 0,00 
B. PASSIU NO CORRENT     0,00 0,00 
  I. Provisions a llarg termini   0,00 0,00 
  II. Deutes a llarg termini   0,00 0,00 
   1. Deutes amb entitats de crèdit  0,00 0,00 
   2. Creditors per arrendant financer  0,00 0,00 
   3. Altres deutes a llarg termini  0,00 0,00 
  III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini  0,00 0,00 
  IV. Passius per impost diferit   0,00 0,00 
  V. Periodificacions a llarg termini   0,00 0,00 
C. PASSIU CORRENT     54.400,00 107.690,21 
  I. Provisions a curt termini   0,00 0,00 
  II. Deutes a curt termini   0,00 5,20 
   1. Deutes amb entitats de crèdit  0,00 0,00 
   2. Creditors per arrendaments financers  0,00 0,00 
   3. Altres deutes a curt termini  0,00 5,20 
  III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini  0,00 0,00 
  IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar  54.400,00 105.079,01 
   1. Proveïdors   0,00 0,00 
   2. Creditors varis   15.000,00 50.996,12 
   3. Personal (remuneracions pendents de pagament)  9.400,00 9.224,07 

   4. 
Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions 
Públiques 

30.000,00 44.858,82 

   5. Acomptes d'usuaris   0,00 0,00 
  VI. Periodificacions a curt termini   0,00 2.606,00 
           
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU ( A + B + C )   931.410,04 972.570,21 
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Els estats provisionals d’ingressos i de despeses de la Fundació Carles Pi i Sunyer 
per a l’exercici 2019 han estat elaborats en el mateix format del compte de resultats 
previst en el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de 
comptabilitat de les fundacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya. 
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FUNDACIO CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS 
          

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS         Pressupost 
2019 

Previsió de 
Tancament 2018 

             
1. Ingressos per les activitats         672.265,00 635.689,31 
  a) Vendes i prestacions de serveis     116.265,00 141.489,31 
  b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic    0,00 0,00 
  c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors   0,00 0,00 
  d) Subvencions oficials a les activitats    0,00 0,00 
  e) Donacions i altres ingressos per a activitats    0,00 0,00 

  f) 
Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de 
l'exercici 

 556.000,00 494.200,00 

  g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts   0,00 0,00 
2. Ajuts concedits i altres despeses         0,00 0,00 
  a) Ajuts concedits      0,00 0,00 

  b) 
Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de 
govern 

0,00 0,00 

3. 
Variació d'existències de productes acabats i en curs de 
fabricació     0,00 0,00 

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu       0,00 0,00 
5. Aprovisionaments           0,00 0,00 
  a) Consums i deteriorament d'existències    0,00 0,00 
  b) Treballs realitzats per altres entitats    0,00 0,00 

6. Altres ingressos de les activitats         19.700,00 19.979,20 
  a) Ingressos per arrendaments     19.700,00 19.979,20 
  b) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent        

7. Despeses de personal           -482.010,50 -444.960,15 
8. Altres despeses d'explotació         -191.954,50 -187.479,96 
  a) Serveis exteriors     -191.954,50 -187.348,91 
   a1) Investigació i desenvolupament        
   a2) Arrendaments i cànons    -14.318,72 -14.089,51 
   a3) Reparacions i conservació    -15.525,00 -16.315,35 
   a4) Serveis professionals independents   -72.333,28 -71.099,06 
   a5) Transports         
   a6) Primes d'assegurances    -1.400,00 -1.075,54 
   a7) Serveis bancaris    -302,50 -145,26 

   a8) 
Publicitat, propaganda i relacions 
públiques 

  -1.960,00 -2.891,81 

   a9) Subministraments    -23.958,00 -24.077,37 
   a10) Altres serveis     -62.157,00 -57.655,01 
  b) Tributs      0,00 -131,05 

  c) 
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les 
activitats 

 0,00 0,00 

  d) Altres despeses de gestió corrent     0,00 0,00 
9. Amortització de l'immobilitzat         -18.000,00 -11.098,36 

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat     0,00 0,00 
11. Excés de provisions           0,00 0,00 
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat     0,00 0,00 
13. Altres resultats           0,00 0,00 

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

    0,00 12.130,04 

14. Ingressos financers           0,00 0,00 
15. Despeses financeres               
16. Variació de valor raobable en instruments financers       0,00 0,00 
17. Diferències de canvi           0,00 0,00 
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers     0,00 0,00 

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18       0,00 0,00 
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( I + II )       0,00 12.130,04 
19. Impost sobre beneficis         0,00 0,00 

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI ( III + 19 )       0,00 12.130,04 



   

16 

 
  



   

17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVISIÓ DE BALANÇ DE SITUACIÓ  
 

A 31 DE DESEMBRE DE 2019 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



   

18 

  



   

19 

FUNDACIO CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS 
        

A C T I U     Pressupost 2019 Previsió 2018 
           
A. ACTIU NO CORRENT     60.912,16 61.706,90 
  I. Immobilitzat intangible   650,83 918,04 
   1. Concessions administratives  0,00 0,00 
   2. Aplicacions informàtiques  650,83 918,04 
   3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament  0,00 0,00 
   4. Altres immobilitzats intangibles  0,00 0,00 
   5. Acomptes   0,00 0,00 
  II. Immobilitzacions material   7.350,73 3.010,86 
   1. Terrenys i construccions   0,00 0,00 
   2. Instal·lacions, maquinària i utillatge  0,00 0,00 
   3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació 7.350,73 3.010,86 
   4. Altre immobilitzat material  0,00 0,00 
   5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes  0,00 0,00 
  III. Inversions immobiliàries   52.910,60 57.778,00 
   1. Terrenys i béns naturals   12.020,24 12.020,24 
   2. Construccions   40.890,36 45.757,76 
  IV. Béns del patrimoni cultural   0,00 0,00 
   1. Béns immobles   0,00 0,00 
   2. Arxius, biblioteques i museus  0,00 0,00 
   3. Béns mobles   0,00 0,00 
   4. Acomptes   0,00 0,00 
  V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini  0,00 0,00 
   1. Instruments de patrimoni   0,00 0,00 
   2. Crèdits a entitats   0,00 0,00 
   3. Valors representatius de deute  0,00 0,00 
  VI. Inversions financeres a llarg termini   0,00 0,00 
   1. Instruments de patrimoni   0,00 0,00 
   2. Crèdits a tercers   0,00 0,00 
   3. Valors representatius de deute  0,00 0,00 
   4. Altres actius financers   0,00 0,00 
  VII. Actius per impost diferit   0,00 0,00 
B. ACTIU CORRENT       869.603,08 869.703,14 
  I. Existències    0,00 0,00 

  II. Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les 
activitats 

  90.500,00 125.000,00 

   1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis  0,00 0,00 
   2. Deutors, entitats del grup, associades i altes parts vinculades 0,00 104.100,00 
   3. Patrocinadors   0,00 0,00 
   4. Altres deutors   85.000,00 17.000,00 
   5. Personal   0,00 0,00 
   6. Actius per impost corrent   0,00 0,00 
   7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques  5.500,00 3.900,00 
   8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents  0,00 0,00 
  III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini  0,00 0,00 
   1. Instruments de patrimoni   0,00 0,00 
   2. Crèdits a entitats   0,00 0,00 
   3. Valors representatius de deute  0,00 0,00 
   4. Altres actius financers   0,00 0,00 
  V. Inversions financeres a curt termini   0,00 0,00 
   1. Instruments de patrimoni   0,00 0,00 
   2. Crèdits a tercers   0,00 0,00 
   3. Valors representatius de deute  0,00 0,00 
   4. Altres actius financers   0,00 0,00 
  VI. Periodificacions a curt termini   0,00 0,00 
  VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents   779.103,08 744.703,14 
   1. Tresoreria   779.103,08 744.703,14 
   2. Altres actius líquids equivalents  0,00 0,00 
           
TOTAL ACTIU ( A + B )     930.515,24 931.410,04 
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FUNDACIO CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS 
        

P A S S I U     Pressupost 2019 Previsió 2018 
           
A. PATRIMONI NET       877.010,04 877.010,04 
A-1)  Fons Propis    877.010,04 877.010,04 
  I. Fons dotacionals o fons socials   1.467.466,02 1.467.466,02 
   1. Fons dotacionals o fons socials  1.467.466,02 1.467.466,02 

   2. 
Fons dotacionals o fons socials pendents de 
desemborsar 0,00 0,00 

  II. Fons especials    0,00 0,00 
  III.  Excedents d'exercicis anteriors   -590.455,98 -602.586,02 
   1. Romanent   0,00 0,00 
   2. Excedents negatius d'exercicis anteriors  -590.455,98 -602.586,02 
  IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries  0,00 0,00 
  V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)   0,00 12.130,04 
  VI. Aportacions per a compensar pèrdues   0,00 0,00 
A-2)  Subvencions, donacions i llegats rebuts   0,00 0,00 
   1. Subvencions oficials de capital  0,00 0,00 
   2. Donacions i llegats de capital  0,00 0,00 
   3. Altres subvencions, donacions i llegats  0,00 0,00 
   4. Ingressos fiscals a distribuir  0,00 0,00 
B. PASSIU NO CORRENT     0,00 0,00 
  I. Provisions a llarg termini   0,00 0,00 
  II. Deutes a llarg termini   0,00 0,00 
   1. Deutes amb entitats de crèdit  0,00 0,00 
   2. Creditors per arrendant financer  0,00 0,00 
   3. Altres deutes a llarg termini  0,00 0,00 
  III.  Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini  0,00 0,00 
  IV. Passius per impost diferit   0,00 0,00 
  V. Periodificacions a llarg termini   0,00 0,00 
C. PASSIU CORRENT       53.505,20 54.400,00 
  I. Provisions a curt termini   0,00 0,00 
  II. Deutes a curt termini   5,20 0,00 
   1. Deutes amb entitats de crèdit  0,00 0,00 
   2. Creditors per arrendaments financers  0,00 0,00 
   3. Altres deutes a curt termini  5,20 0,00 
  III.  Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini  0,00 0,00 
  IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar  53.500,00 54.400,00 
   1. Proveïdors   0,00 0,00 
   2. Creditors varis   12.500,00 15.000,00 

   3. 
Personal (remuneracions pendents de 
pagament) 

 9.000,00 9.400,00 

   4. 
Passius per impost corrent i altres deutes amb les 
Administracions Públiques 

32.000,00 30.000,00 

   5. Acomptes d'usuaris   0,00 0,00 
  VI. Periodificacions a curt termini   0,00 0,00 
           
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU ( A + B + C )     930.515,24 931.410,04 
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PROJECTES DE LA FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER D’ESTUD IS 

AUTONÒMICS I LOCALS 

2019 

 

En aquesta ocasió hem dividit els diferents projectes en els àmbits temàtics a partir dels quals 
la Fundació s’ha organitzat, a efecte de major claredat. D’altra banda, atenent al detall de 
cadascun dels projectes, hem decidit reduir l’explicació dels projectes estructurals i, en canvi, 
oferir més detall en els projectes nous. 

 

A.- PROJECTES DE LA FUNDACIÓ QUE TENEN PER OBJECTE L’ES TUDI DEL 
TERRITORI  

 

1.- Observatori del Govern Local 

El treball de camp de l’Observatori s’ha dut a terme, en part, al llarg de tercer trimestre de 
l’any 2018. Com cada edició, els ajuntaments participants rebran un informe que recull un 
conjunt d’indicadors que permeten comparar cada localitat amb grups de municipis 
segmentats per tram de població, província i tram pressupostari i que es faran arribar a la 
Secretaria, a la Intervenció (o Secretaria-intervenció, si s’escau) i a l’Alcaldia. 

D’altra banda, també com en cada edició de l’Observatori de Govern Local, s’elaboraran els 
informes a demanda que sol·licitin els municipis participants. Es tracta d’un segon element 
de retorn que ens permet esdevenir un element de suport a la tasca dels responsables 
municipals. Els informes a demanda es confeccionen d’acord amb les preferències del 
municipi participant i permeten entrar en el detall de qüestions no tractades en l’informe 
individualitzat, canviar o construir nous grups de comparació o abordar matèries de les quals 
disposem d’informació però que no van ser incloses en el disseny dels informes. 

Altres línies d’explotació de l’Observatori de Govern Local tindran com a base la sèrie 
temporal de la qual disposa la Fundació. Al llarg de l’any 2019 es realitzaran estudis molt 
específics des del punt de vista temàtic per fer-ne un enviament a especialistes i tècnics. 

 

2.- Observatori dels Petits Municipis: més enllà dels 500 habitants 

Aquest conjunt de municipis, tot i que acumulen només un petit percentatge de població, 
suposen més d’un terç del total de localitats catalanes. En aquest marc és necessari 
desenvolupar un estudi que permeti un millor coneixement del funcionament particular 
d’aquests ajuntaments.  
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Des de la primera edició en la que es va visitar aquest conjunt de municipis s’ha comptat 
amb l’ajut econòmica de l’Associació Catalana de Municipis, la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya.  

 

3.- Estudi sobre el Despoblament dels municipis de Catalunya 

La Fundació junt amb l’Associació Catalana de Municipis ha decidit estudiar la relació entre 
el despoblament dels municipis catalans i la prestació de serveis públics. S’ha confeccionat 
un bloc nou a l’enquesta de l’Observatori de Govern Local que s’aplicarà a tots els municipis 
menors de 1.000 habitants i aquells de població superior que han perdut població. 

D’altra banda, al llarg del mes de febrer es duran a terme un conjunt de Focus Group amb 
alcaldes de municipis que han perdut població. 

 

4.- Observatori del Govern Local de les Illes Balears 

S’ha signat un conveni amb la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears per la 
realització de l’Observatori de Govern Local a les Illes Balears. A finals d’any o principis 
del mes de gener de 2019 s’entregaran els informes individualitzats per cadascun dels 
municipis.  

Al llarg del primer trimestre s’entregaran els informes generals i transversals per al Govern 
Balear i per al Parlament de les Illes Balears. 

 

5.- Observatori del Govern Local del País Valencià 

S’han començat els primeres contactes amb la Generalitat del País Valencià per realitzar 
l’Observatori del Govern local al País Valencià.  

 

B.- PROJECTES DE LA FUNDACIÓ QUE TENEN PER OBJECTE L’AN ÀLISI 
INSTITUCIONAL I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES  

 

6.- Els Panels de Polítiques Públiques Locals 

Durant el darrer trimestre de 2018 s’han realitzat el treball de camp dels diferents Panels de 
Polítiques Públiques Locals i s’han editat els informes referits a les polítiques estudiades. 
Els informes d'anàlisi són realitzats per especialistes sobre cadascuna de les polítiques 
estudiades en els panels. L'objectiu fonamental d'aquests informes és destacar aquells 
problemes, desafiaments, respostes i tendències municipals de les seves actuacions, recursos 
i xarxes d'interacció en aquests àmbits temàtics. Els resultats d'aquests treballs es publiquen 
i difonen cap al món local. 
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És la edició que s’han avaluat un major nombre de polítiques públiques, un total de sis: 

1.- Informe anàlisi polítiques de gent gran 

2.- Informe anàlisi polítiques de salut pública (en coordinació amb la Diputació de 
Barcelona) 

3.- Informe anàlisi polítiques d'educació (en coordinació amb la Diputació de Barcelona) 

4.- Informe anàlisi polítiques de participació (Departament De Transparència i Govern Obert 
de la Generalitat) 

5.- Informe anàlisi polítiques d'habitatge (en coordinació amb la Diputació de Barcelona) 

6.-Immigració (en coordinació amb l’Institut Interuniversitari en Migracions 
contemporànies) 

Al llarg del primer trimestre del 2019 es presentaran els informes d’anàlisis en jornades de 
treball amb especialistes i tècnics vinculats al món local. L'objectiu fonamental de les 
jornades és la difusió i intercanvi de coneixements sobre cadascuna de les polítiques. D’altra 
banda, en aquest moment també es duran a terme els estudis de caràcter transversal. 

 

7.- El Banc de Bones Practiques del Govern Local 

Gràcies al treball conjunt i al finançament de la Federació de Municipis de Catalunya, durant 
l'any 2019 es realitzarà la recollida, l’avaluació i la publicació de les Bones Pràctiques 
municipals. S’haurà de remodelar la pàgina web per tal de poder incloure les noves 
aportacions institucionals: l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

També al llarg de l’any 2019 s’editaran, en forma de volum digital, la revisió de criteris de 
bones pràctiques.   

 

8.- Incorporació del Projecte Major Cities sobre experiències innovadores en polítiques 
municipals europees al Banc de Bones Pràctiques 

L’any 2018 es va dur a terme el projecte d’investigació Major Cities sobre experiències 
innovadores en polítiques municipals europees. Aquest projecte tenia com a objectiu 
fonamental detectar i recollir les solucions exitoses a reptes prioritaris que tenen diferents 
ciutats del mon. Un dels productes principals va consistir en crear una base de dades amb 
informació sistematitzada sobre actuacions que poguessin ser transferibles i comparables 
amb les polítiques de les ciutats amb major població de Catalunya. 

El projecte Major Cities va ser finançat per l’Ajuntament de Barcelona i aquest any 2019 ha 
decidit posar tota la informació en obert i ha considerat que el BBP és el lloc adequat.  
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9.- Jornada de reconeixement als municipis que han obtingut el segell de Bona Pràctica el 
Banc de Bones Pràctiques 

El mes de Febrer de 2019 es realitzarà un acte de reconeixement als tècnics municipals que 
al llarg dels darrers anys, han aconseguit el segell de Bona Pràctica a alguna de les actuacions 
municipals que s’han avaluat. L’acte serà, en el fons, una commemoració dels quaranta anys 
d’Ajuntament democràtics.  

 

10.- Centre de Recursos sobre la Remunicipalització dels Serveis Públics Locals 

Formen part del Centre de Recursos els següents municipis: Barcelona, Sabadell, Terrassa, 
Tarragona, Moncada i Reixach, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels, 
Santiago de Compostela, La Coruña, Saragossa i Madrid.  

El Centre de Recursos sobre la remunicipaltzació de serveis públics és un espai dedicat a 
recollir i sistematitzar eines útils al servei d’aquells ens que han decidit o volen valorar les 
possibilitats per a remunicipalitzar un servei. L’aspiració és que el centre sigui un espai 
neutre on es pugui accedir a informació vàlida i aplicable sobre aquesta matèria i que generi 
un espai de trobada entre els diferents sectors i actors interessats 

El centre de recursos s’articula a través d’un lloc web d’accés obert dirigit a la comunitat 
vinculada a la prestació de serveis públics locals, però no estrictament a municipis o 
responsables municipals. El desenvolupament de la plataforma i l’accés als materials es farà 
de forma esglaonada, en diferents fases.  

La major part dels continguts del centre de recursos hauran estan creats o promoguts per la 
Fundació Carles Pi i Sunyer per tal de garantir que hi hagi espai per a totes les visions i que 
les eines i materials siguin rigorosos. Ara bé, es preveurà també espais oberts a la 
participació, i a l’intercanvi d’opinions i de materials.  

La informació que contindrà la plataforma és la següent: 

1.- Identificació de les ciutats i serveis que han estat subjectes d’un procés de 
remunicipalització en els municipis de més de 50.000 habitants de l’estat espanyol. 
Aquesta informació provindrà d’un qüestionari que s’haurà aplicat prèviament.  

2.- Identificació de ciutats i serveis que han portat a terme processos de remunicipalització. 
Les ciutats per sota del tram de població anterior podran aportar la informació de forma 
voluntària si ho consideren adient. 

3.- Identificació de ciutats i serveis d’àmbit internacional que han portat a terme processos 
de remuncipalització. Aquestes remunicipalitzacions seran tractades com un estudi de cas 
i es facilitarà informació detallada dels processos, eines i literatura. 

4.- Materials i eines que han utilitzat els municipis, d’àmbit estatal, en el procés de 
remunicipalització. 

5.- Aportacions temàtiques generades per experts, acadèmics i professionals 
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6.- Blog d’experiències, que es configura com una plataforma d’intercanvi d’experiències 
pràctiques i visions personals, firmades a títol personal. Tot i que serà un espai moderat, 
la Fundació no serà responsable del contingut ni de les opinions de les contribucions. 

 

11.- Estudi comparatiu sobre la Fiscalitat Ambiental vinculat a la implementació d'una 
taxa turística 

L’estudi que es proposa consta de dues parts diferenciades. D’una banda, es pretén fer una 
revisió del marc teòric, basat en una revisió de la literatura especialitzada en fiscalitat 
ambiental orientada a mitigar els efectes negatius del turisme, i enfocada concretament en 
l'aplicació de taxes turístiques. Específicament, es pretén donar una visió global sobre les 
diferents eines de la fiscalitat ambiental (els diferents tipus d'impostos i taxes), els seus 
objectius, els seus mecanismes i els seus àmbits d'aplicació habituals. S’analitzaran quins 
aspectes són els que s’han de tenir en compte en el seu disseny, per tal de que aquests 
permetin corregir i internalitzar adequadament les externalitats ambientals generades pel 
turisme, així com quins serien els seus efectes esperats sobre els diferents agents. La revisió 
del marc teòric es complementarà amb un recull d'estudis empírics que hagin avaluat 
l'efectivitat de les diferents mesures analitzades. 

D’altra banda, es pretén analitzar diferents mesures de tipus fiscal implementades tant a 
nivell local com regional als països del nostre entorn, amb l’objectiu de reduir l’impacte 
ambiental de l’elevada concentració de turisme en determinades regions o ciutats. 
Concretament, es presentaran i analitzaran en detall les mesures que s’hagin implementat i 
que es consideri que podrien ser rellevants com a exemple per a la ciutat de València, 
incloent almenys 15 estudis de cas, centrant l’interès en l’anàlisi de les mesures tributàries 
dirigides al turisme. En fer la selecció de les ciutats i polítiques de fiscalitat ambiental a 
analitzar, es prioritzaran aquelles mesures o instruments dirigits a resoldre reptes en 
contextos similars als de la ciutat de València, és a dir, grans ciutats amb amplis fronts 
marítims i amb perfil turístic de sol i platja.. 

Per a cadascun dels casos d'estudi escollits, a més d'explicar el context sòcio-ambiental de 
la ciutat analitzada, es mostrarà quina és la finalitat de la mesura de fiscalitat ambiental 
implementada; el seu disseny i mecanisme d’aplicació, per tal de fer una anàlisi sobre la 
seva adequació; la seva població objectiu, i sobre qui podria incidir la seva aplicació; i el 
seu model d’implementació i de gestió administrativa, per tal d’analitzar els possibles 
costos d’implementar-la. A més, depenent de la informació existent, s’inclouran també les 
possibles avaluacions d’impacte existents en cada cas, sent d’especial interès l'efectivitat 
de la mesura per aconseguir l'objectiu establert, la resposta de la població objectiu 
(comportament de la demanda), la generació de potencials efectes no desitjats i l'impacte 
fiscal local (recaptació que genera). 
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12.- Informe sobre la Fiscalitat Ambiental a la Ciutat de València 

L’estudi que es proposa consta de dues parts diferenciades. D’una banda, es pretén fer una 
revisió del marc teòric sobre la fiscalitat ambiental vinculada a la generació, recol·lecció i 
reciclatge de residus sòlids, basat en una revisió de la literatura especialitzada en aquest 
camp. Específicament, es pretén donar una visió global sobre les diferents eines de la 
fiscalitat ambiental (els diferents tipus d'impostos i taxes), els seus objectius, els seus 
mecanismes i els seus àmbits d'aplicació habituals. S’analitzaran quins aspectes són els que 
s’han de tenir en compte en el seu disseny, per tal de que aquests permetin corregir i 
internalitzar adequadament les externalitats ambientals, així com quins serien els seus 
efectes esperats sobre els diferents agents i el seu impacte fiscal. La revisió del marc teòric 
es complementarà amb un recull d'estudis empírics que hagin avaluat l'efectivitat de les 
diferents mesures analitzades. 

D’altra banda, es pretén analitzar diferents mesures de tipus fiscal implementades als països 
del nostre entorn amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental en termes de residus urbans 
de l’elevada concentració de turisme a les grans ciutats, incloent almenys 15 estudis de cas. 
Concretament, es presentaran i analitzaran en detall les mesures que s’hagin implementat i 
que es consideri que podrien ser rellevants com a exemple per a la ciutat de València. És a 
dir, en fer la selecció de les ciutats i polítiques de fiscalitat ambiental a analitzar, es 
prioritzaran aquelles mesures o instruments dirigits a resoldre reptes similars als existents 
a València. 

Per a cadascun dels casos d'estudi escollits, a més d'explicar el context sòcio-ambiental de 
la ciutat analitzada, es mostrarà quina és la finalitat de la mesura de fiscalitat ambiental 
implementada; el seu disseny i mecanisme d’aplicació, per tal de fer una anàlisi sobre la 
seva adequació; la seva població objectiu, i sobre qui podria incidir la seva aplicació; i el 
seu model d’implementació i de gestió administrativa, per tal d’analitzar els possibles 
costos d’implementar-la. A més, depenent de la informació existent, s’inclouran també les 
possibles avaluacions d’impacte existents en cada cas, sent d’especial interès l'efectivitat 
de la mesura per aconseguir l'objectiu establert, la resposta de la població objectiu 
(comportament de la demanda), la generació de potencials efectes no desitjats i l'impacte 
fiscal local (recaptació que genera). 

 

13.- Espai de reflexió de Serveis Socials de l’AMB. Detecció de necessitats i oportunitats 
de treball conjunt 

L’àmbit de polítiques socials de l’AMB ha impulsat un projecte per tal de crear un espai 
de reflexió sobre els serveis socials que es presten en els municipis de l’Àrea. Per a 
aprofundir en aquesta línia, ha confeccionat un mapa de serveis que permet conèixer el 
detall de les activitats i prestacions. L’àmbit de serveis socials és una línia de 
desenvolupament de polítiques públiques molt rellevant en un territori com l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i, per aquest motiu, és necessari desenvolupar major i millor 
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coneixement sobre nòduls estratègics de cooperació que poguessin servir per a 
desenvolupar actuacions futures.  

Atesos els interessos compartits de la Fundació Carles Pi i Sunyer i de l’AMB, que és a 
més membre del patronat de l’entitat, s’ha plantejat la possibilitat d’identificar vies de 
col·laboració entre ambdues entitats. Un primer pas en aquesta col·laboració es vincularia 
al treball en l’àmbit dels serveis socials i, més en concret, a l’aplicació en termes de 
planificació del mapa de serveis encarregat per l’Àrea. Aquesta eina i el procés de retorn 
als municipis plantejat pels responsables de l’àmbit pot esdevenir un instrument per a 
detectar necessitats i identificar espais adients per a la cooperació futura intermunicipal i 
per a la creació d’una cultura i actituds entre els propis ajuntaments que es beneficiï de les 
estructures i activitats existents per a dotar-los d’una major projecció.  

En concret, el projecte podria fonamentar-se en la resposta al procés de retorn dels resultats 
del mapa per tal d’iniciar una dinàmica que permetés escalar les visions i preocupacions 
dels equips tècnics en la matèria. A partir d’una metodologia oberta que suposaria l’ús de 
diferents tècniques (qüestionaris, entrevistes personals i focus Group) es pretén partir del 
coneixement del territori per a definir una estratègia metropolitana.  

 

14.- Ciutats en xarxa. Compartir coneixement. Crear coneixement compartit 

El mapa municipal català és una imatge de contrastos: el món de les ciutats, el món dels 
pobles i ciutats mitjanes i Barcelona. Aquests contrastos suposa que la mirada sovint se 
centra en les necessitats de la majoria institucional –pobles i ciutats mitjanes- o  de la 
majoria poblacional - Barcelona. La ciutat de Barcelona ha desenvolupat un rol de 
capitalitat clarament distintiu i, en conseqüència, és un ens radicalment diferent a la resta 
de municipis fins a l’extrem d’haver estat dotada d’una regulació singular i pròpia. Els 
pobles i ciutats mitjanes suposen la immensa majoria dels municipis catalans i presenten 
bona part dels trets i característiques que sovint s’associen als reptes del món local: 
dificultats per a la gestió, un finançament insuficient i, en canvi, una gran capacitat per a 
resoldre problemes complexos amb poc recursos.  

En aquest panorama general, les ciutats grans de Catalunya, sense la singularitat de 
Barcelona, però en una situació clarament diferent a la resta de municipis, sovint no han 
rebut un tractament adient. Si bé és cert que aquests ens no requereixen dels mecanismes 
de suport necessaris en bona part del territori, aquestes ciutats necessiten espais que 
permetin compartir coneixement i crear coneixement a partir de les seves experiències.  

La Fundació Carles Pi i Sunyer vol posar al seu servei l’estructura de la casa i també 
l’experiència en el desenvolupament de dinàmiques i instruments útils. La Fundació 
promourà i recolzarà la creació d’una xarxa de grans ciutats de Catalunya que ha de poder 
actuar com a espai d’intercanvi i de reflexió. Alhora, la iniciativa permetrà també 
l’aprofundiment en qüestions concretes que permetin elaborar propostes d’actuació.  La 
proposta s’articularà a partir de reunions de responsables municipals –originalment en els 
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àmbits de gerència o planificació, però obert a aquelles persones que els consistoris 
considerin adients- per tractar temes concrets. La Fundació treballarà la matèria de forma 
prèvia i, en funció de la temàtica, proposarà una estructura per al debat, convidarà la 
intervenció de persones de l’àmbit acadèmic o portarà a terme les dinàmiques adients per 
tal de poder assolir els objectius plantejats en cada sessió. L’aspiració és esdevenir un espai 
d’intercanvi i diàleg, flexible i que s’adapti a les necessitats i que no suposi cap càrrega 
afegida als equips municipals. 

 

 

C.- PROJECTES DE LA FUNDACIÓ QUE TENEN PER OBJECTE LA 
TRANSPARÈNCIA I EL GOVERN OBERT  

 

15.- Avaluació de la Implementació de la Llei de Transparència per al Síndic de Greuges 
de Catalunya 

L’aprovació de normativa en matèria de transparència va suposar dotar de naturalesa 
d’obligació legal els principis que, fins a aquell moment, s’havien considerat plantejaments 
genèrics sobre el funcionament i l’activitat de tota institució pública. Així, la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern aprovada pel 
Congrés dels Diputats i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament de Catalunya, inclouen entre els 
subjectes a les normes la pràctica totalitat del teixit institucional. La normativa, introdueix 
una concreció d’aquests principis en obligacions legals detallades que constitueixen un cos 
normatiu ampli i complex. 

Les avaluacions del Síndic, que es desenvolupen en els termes que preveu la Llei de 
Transparència, han esdevingut un element de referència i reflexió sobre el procés de 
desplegament de la normativa. En aquesta línia, la nova edició de l’estudi i l’obtenció de 
dades sobre el compliment de la normativa de transparència ha de recollir els aspectes que 
es van plantejar en els treballs previs, aprofundir en les línies identificades i fer front a noves 
qüestions i reptes. Esdevé d’especial rellevància analitzar quina és l’evolució de la matèria i 
quines han estat les fórmules d’incorporació de les noves obligacions en el funcionament 
habitual de les institucions. És també una nova oportunitat per desenvolupar el coneixement 
i les tècniques en l’avaluació d’aquest àmbit així com en els components i atributs habituals 
que se li associen. 

 

16.- Investigació sobre el Cost per als ajuntaments de la Implementació de la Llei de 
Transparència 

Tot i l'existència d'evidència científica sobre els efectes de la transparència sobre les actituds 
ciutadanes cap a les institucions, no hi ha encara un coneixement clar de l'efecte intern que 
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té l'aplicació de la Llei de Transparència des d'un punt de vista organitzatiu, especialment en 
el àmbit català i espanyol. En altres països la investigació mostra que l'aplicació de criteris 
de transparència ha produït canvis profunds en la cultura i pràctica organitzatives de les 
administracions, que al seu torn tenen un impacte en les percepcions del personal de 
l'Administració sobre l'aplicació de la transparència. Aquest projecte pretén omplir aquest 
buit pel que fa a l'administració municipal catalana. 

El projecte té com a objectiu general analitzar l'impacte intern de l'aplicació de la Llei 
19/2014 en els ajuntaments catalans, que es concreta en quatre objectius específics. En 
primer lloc, té en compte l'impacte intern que ha pogut generar l'aplicació de la normativa 
de transparència en termes de costos generats en els ajuntaments. En segon lloc, centra la 
seva atenció en els canvis organitzatius que l'aplicació de la Llei de Transparència ha pogut 
suposar, com la modificació dels processos de gestió o la incorporació de personal o unitats 
específiques dedicades a la transparència. El tercer objectiu específic analitza l'impacte de 
la transparència en el personal de l'Administració municipal i en la seva percepció de la 
matèria. Finalment, el quart objectiu del projecte és oferir, a partir dels resultats obtinguts, 
eines d'aplicació pràctica que permetin augmentar l'eficiència en la gestió administrativa de 
la transparència i millorar el funcionament organitzatiu en la matèria. 

Es planteja una metodologia mixta, amb ús de tècniques quantitatives i qualitatives, que 
permeti una aproximació adequada i rigorosa en la matèria. 

 

17.- Jornades sobre la Llei de Transparència i la seva Implementació 

Es duran a terme un conjunt de taules de discussió amb especialistes per tal d’intentar una 
avaluació amb una clara vocació propositiva  sobre el contingut de la Llei 19/2014 i la seva 
implementació. 

 

 

D.- ARXIU HISTÒRIC 

 

1.- Jornada Pompeu Fabra a l’exili 

Dissabte, 15 de desembre de 2018. 

Acte d’homenatge a Prada de Conflent. Taula rodona d’especialistes al MUME. 

En col·laboració amb el MUME-La Jonquera, CEDID-UAB, GELCC-UAB i Fundació Pau 
Casals. Per aquesta jornada, des de la Fundació, s’edita un petit opuscle amb documents i 
fotografies del mestre Fabra. 

Coordinada per Laia Arañó. 

 



   

32 

2.- Presentació del llibre Topografia de la destrucció. Els bombardeigs de Barcelona 
durant la guerra civil (1936.1939) 

El llibre, un encàrrec del Comissionat dels Programes de Memòria de l’Ajuntament de 
Barcelona a la Fundació, dirigit per Laia Arañó i Mireia Capdevila, es presentarà a finals de 
gener de 2019. 

 

3.- Col·loqui internacional: De Munic a París (1938-1940). De la guerra civil espanyola a 
la Nova Europa alemanya. La Jonquera, 30 i 31 de maig i 1 de juny de 2019 

Organitzen: Fundació Carles Pi i Sunyer, MUME-La Jonquera, Memorial Democràtic, 
Universitat Oberta de Catalunya, Observatori Europeu de la Memòria (UB). 

Direcció: Jordi Font (MUME), Olívia Gassol (UOC), Laia Arañó i Mireia Capdevila 
(Fundació Carles Pi i Sunyer). 

Ponents: Paul Preston (London School of Economics), Walther Bernecker (Universität 
Erlangen-Nürnberg), Phryné i Michel  Pigenet (Université París I i Centre d’Histoire Sociale 
du XX siècle), Marco Fincardi (Università Ca Foscari, Venècia), Joan M. Thomàs 
(Universitat Rovira i Virgili, Tarragona), Michael Seidman (University of North Carolina, 
Wilmington), Daniel Kowalsky (Queen’s University, Belfast), Francesc Vilanova (Fundació 
Carles Pi i Sunyer i Universitat Autònoma de Barcelona), Patrizia Dogliani (Università di 
Bologna) 

 

4.- Exposicions El primer ajuntament democràtic, 1979-1983 

Projecte de tres exposicions als districtes de Sants, Nou Barris i Gràcia, per commemorar els 
40 anys de les primeres eleccions municipals democràtiques. 

Exposició virtual i audiovisual. Exposició a l’Arxiu Contemporani de Barcelona. 

En col·laboració amb el Sistema Municipal d’Arxius de l’Ajuntament de Barcelona. 

Mireia Capdevila, Cristian Ferrer, Laia Arañó. 

Inauguració: setembre de 2019 

 

5.- Congrés d’història de Barcelona: Barcelona: del franquisme a la democràcia. El 
protagonisme dels ciutadans 

Arxiu Històric de la Ciutat-Casa de l’Ardiaca. 

Coordinació: Francesc Vilanova (Fundació Carles Pi i Sunyer) 

Novembre de 2019 
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6.- Publicació del número 6 de Dictatorships & Democracies. Journal of History and 
Culture (fins el número 5 havia dut el títol Franquisme & Transició. Revista d’història 
i cultura) 

Edició digital: desembre de 2018 

Edició impulsada per la Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer. 

Preparació del núm. 7, probablement amb els materials del col·loqui De Munic a París 
(1938-1940). De la guerra civil espanyola a la Nova Europa alemanya (La Jonquera, 30 i 
31 de maig i 1 de juny de 2019). 

Edició digital: desembre 2019 

Direcció: Olívia Gassol 

Coordinació de Laia Arañó i Aram Monfort. 

 

7.- Guerra i postguerra de l’art català (1936-1940) 

Treball de preparació i realització del simposi associat al projecte expositiu (previst per a 
2020). El simposi es duria a terme a finals de 2019. 

Hi participen: Fundació, Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, MNAC. 

Per part de la Fundació, coordina Mireia Capdevila. 

 

8.- Buidatge i catalogació parcial del fons de Josep Maria Pi i Sunyer 

A cura del professor de la UAB Aram Monfort. 

Catalogació de tres àmbits del fons: documents relacionats amb la seva activitat a l’Escola 
d’Administració Pública (Mancomunitat i Generalitat) i en l’àmbit jurídic de la 
Mancomunitat. Documents relacionats amb els primers anys de secretari general de 
l’Ajuntament de Barcelona (1933-1936). Papers relacionats amb el seu accés a la càtedra de 
Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona (1941). 

 

9.- Acord de col·laboració amb l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona i l’Institut 
Viladomat 

3er. any de col·laboració (curs 2018-2019) 

Responsables: Carme Moreso (directora de l’Institut Viladomat), Eugènia Lalanza (cap del 
servei de consulta externa i atenció a l’usuari), i Mireia Capdevila (Fundació Carles Pi i 
Sunyer). 
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I. Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses 

 
 

Ingressos 
 

Els ingressos previstos per a l’exercici 2019 són els següents: 
 
 

Ingressos/Despeses Ingressos 

  
INGRESSOS PREVISTOS 2019  
 Total 
1. Ingressos per Activitats 672.265,00 

a) Vendes i Prestacions de Serveis 116.265,00 
Ajuntament de València-Informe sobre Taxa de Residus 10.900,00 
Ajuntament de València-Informe sobre Taxa Turística 9.400,00 
Avaluació de l'aplicació de la normativa sobre Transparència- Síndic de Greuges 34.500,00 
Diputació Barcelona- Panel Educació 5.000,00 
Diputació Barcelona- Panel Salut Pública 4.040,00 
Federació de Municipis- Banc de Bones Pràctiques 17.200,00 
Generalitat de Catalunya- Informe 18.000,00 
INAP - Transparència 15.000,00 
Memòria Federació de Municipis de Catalunya 2.075,00 
Venda Publicacions 150,00 

f) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats a resultats 556.000,00 
ACM- Petits Municipis (Observatori) 18.000,00 
Ajuntament de Barcelona 217.000,00 
AMB-Conveni tri anual (Observatori) 35.000,00 
Àrea Metropolitana de Barcelona 10.000,00 
Centre de recursos sobre la reinternalització de serveis públics (Observatori) 10.000,00 
Diputació Barcelona-Beca Govern Local 3.700,00 
Diputació de Barcelona 230.000,00 
Diputació de Girona 25.000,00 
Joventut (Observatori) 5.000,00 
Revista Franquisme i Transició - aportacions 2.300,00 

6. Altres Ingressos per activitats 19.700,00 
b) Ingressos accessoris i altres de gestió Corrent 19.700,00 

Total Ingressos 691.965,00 
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Atenent al destí dels ingressos trobem els ingressos indirectes o generals i els ingressos 
imputables directament a activitats (ingressos directes): 
 

INGRESSOS PREVISTOS 2019  
 Total 
Directes 190.115,00 

1. Ingressos per Activitats 190.115,00 
a) Vendes i Prestacions de Serveis 116.115,00 

Ajuntament de València-Informe sobre Taxa de Residus 10.900,00 

Ajuntament de València-Informe sobre Taxa Turística 9.400,00 

Avaluació de l'aplicació de la normativa sobre Transparència- Síndic de Greuges 34.500,00 

Diputació Barcelona- Panel Educació 5.000,00 

Diputació Barcelona- Panel Salut Pública 4.040,00 

Federació de Municipis- Banc de Bones Pràctiques 17.200,00 

Generalitat de Catalunya- Informe 18.000,00 

INAP - Transparència 15.000,00 

Memòria Federació de Municipis de Catalunya 2.075,00 

f) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats a resultats 74.000,00 

ACM- Petits Municipis (Observatori) 18.000,00 

AMB-Conveni tri anual (Observatori) 35.000,00 

Centre de recursos sobre la reinternalització de serveis públics (Observatori) 10.000,00 

Diputació Barcelona-Beca Govern Local 3.700,00 

Joventut (Observatori) 5.000,00 

Revista Franquisme i Transició - aportacions 2.300,00 

Indirectes 501.850,00 
1. Ingressos per Activitats 482.150,00 

a) Vendes i Prestacions de Serveis 150,00 

Venda Publicacions 150,00 

f) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats a resultats 482.000,00 

Ajuntament de Barcelona 217.000,00 

Àrea Metropolitana de Barcelona 10.000,00 

Diputació de Barcelona 230.000,00 

Diputació de Girona 25.000,00 

6. Altres Ingressos per activitats 19.700,00 
b) Ingressos accessoris i altres de gestió Corrent 19.700,00 

Total Ingressos 691.965,00 
 
 
 
Els ingressos previstos per a l’exercici 2019 són 691.965,00 euros front als ingressos 
pressupostats en l’exercici 2018 que pujaven a la quantitat de 625.955,95 euros, és a dir, s’han 
incrementat en un 10,54%. Aquest increment prové fonamentalment dels ingressos directes 
(convenis previstos per l’exercici 2019).  
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Per un costat s’ha previst, dintre del ingressos indirectes: 
 

A) pràcticament el manteniment de: 
 

- els ingressos per arrendament 
- els ingressos obtinguts per la venda de publicacions 

 
B) l’increment en un 6,72% de les subvencions atorgades per les Administracions 

Públiques destinades al fins Fundacionals (només s’han increment  
 
Per un altre s’ha previst un increment dels ingressos directes destinats al finançament de les 
activitats a realitzar durant l’exercici 2019 en un 22,90%. 
 
 

INGRESSOS PREVISTOS 2018 Total 
Ingressos Directes 154.685,95 

1. Ingressos per Activitats 154.685,95 
a) Vendes i Prestacions de Serveis 75.685,95 

Avaluació de l'aplicació de la normativa sobre Transparència- Síndic de 
Greuges 30.000,00 

Després de la Guerra : Cultura i Franquismes a Barcelona 1939-1957 8.410,95 
Federació de Municipis- Banc Bones Practiques 17.200,00 
Generalitat de Catalunya- Informe 18.000,00 
Memòria Federació de Municipis de Catalunya 2.075,00 

f) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats a resultats 79.000,00 
ACM- Petits Municipis 18.000,00 
Centre de recursos sobre la reinternalització de serveis públics 20.000,00 
Diputació Barcelona -Panel Participació 5.000,00 
Diputació Barcelona- Panel Educació 10.000,00 
Diputació Barcelona- Panel Habitatge 10.000,00 
Diputació Barcelona- Panel Salut Pública 10.000,00 
Diputació Barcelona-Beca Govern Local 3.700,00 
Revista Franquisme i Transició aportacions 2.300,00 

Ingressos indirectes 471.270,00 
1. Ingressos per Activitats 451.950,00 

a) Vendes i Prestacions de Serveis 150,00 
Venda Publicacions 150,00 

f) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats a resultats 451.800,00 
Ajuntament de Barcelona 217.000,00 
Diputació de Barcelona 199.800,00 
Diputació de Girona 35.000,00 

6. Altres Ingressos per activitats 19.320,00 
b) Ingressos accessoris i altres de gestió Corrent 19.320,00 

Lloguer nau 19.320,00 

Total Ingressos 625.955,95 
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Despeses 
 
Les despeses previstes per l’exercici 2019 són les següents: 
 

DESPESES PREVISTES 2019  
 Total 
7. Despeses de Personal 482.010,50 

Sous i salaris i altres despeses socials 482.010,50 
Sous 365.353,05 
Seguretat Social i Altres despeses Socials 109.507,46 
Dietes 7.150,00 

8. Altres Despeses d'Explotació 191.954,50 
a) Serveis Exteriors 191.954,50 

a10) Altres Serveis 62.157,00 
a2) Arrendaments i cànons 14.318,72 
a3) Reparacions i conservació 15.525,00 
a4) Serveis Professionals 72.333,28 
a6) Assegurances 1.400,00 
a7) Serveis Bancaris 302,50 
a8) Publicitat 1.960,00 
a9) Subministraments 23.958,00 

b)Tributs 0,00 
9. Amortització d'Immobilitzat 18.000,00 

Amortitzacions 18.000,00 
Amortitzacions 18.000,00 

Total Ingressos 691.965,00 
 
Atenent al destí de les despeses trobem les despeses indirectes o generals i les despeses directes 
imputables directament a activitats (despeses directes): 
 
 

DESPESES PREVISTES 2019  
 Total 
Despeses directes 503.150,58 

7. Despeses de Personal 445.742,30 
Sous i salaris i altres despeses socials 445.742,30 

Sous 338.685,25 

Seguretat Social i Altres despeses Socials 99.907,05 

Dietes 7.150,00 

8. Altres Despeses d'Explotació 57.408,28 
a) Serveis Exteriors 57.408,28 

a10) Altres Serveis 14.756,00 

a4) Serveis Professionals 41.902,28 

a8) Publicitat 750,00 

Despeses Indirectes 188.814,42 
7. Despeses de Personal 36.268,20 

Sous i salaris i altres despeses socials 36.268,20 
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Sous 26.667,80 

Seguretat Social i Altres despeses Socials 9.600,41 

8. Altres Despeses d'Explotació 134.546,22 
a) Serveis Exteriors 134.546,22 

a10) Altres Serveis 47.401,00 

a2) Arrendaments i cànons 14.318,72 

a3) Reparacions i conservació 15.525,00 

a4) Serveis Professionals 30.431,00 

a6) Assegurances 1.400,00 

a7) Serveis Bancaris 302,50 

a8) Publicitat 1.210,00 

a9) Subministraments 23.958,00 

b)Tributs 0,00 

9. Amortització d'Immobilitzat 18.000,00 
Amortitzacions 18.000,00 

Amortitzacions 18.000,00 

Total Ingressos 691.965,00 
 
 
Les despeses previstes per l’exercici 2019 són 691.965,00 euros front a les despeses 
pressupostades en l’exercici 2018 que pujaven a la quantitat de 625.955,95 euros, és a dir, s’han 
incrementat en un 10,54%. Aquest increment prové de l’augment de les despeses directes en un 
10,91% motivat pel nous projectes a realitzar i del increment en un 9,59% de les despeses 
indirectes motivat per l’increment de la partida de personal en un 7,71%, altres despeses 
d’explotació en un 7,1%, i 38% en amortització .  
 

Despeses pressupostades 2018 Total 
Despeses Directes 453.665,95 

7. Despeses de Personal 410.465,29 
Sous i salaris i altres despeses socials 410.465,29 

Sous 308.640,66 
Seguretat social i altres despeses socials 94.674,63 
Dietes 7.150,00 

8. Altres Despeses d'explotació 43.200,66 
a) Serveis Exteriors 43.200,66 

a4) Serveis Professionals 31.542,66 
a8) Publicitat 602,00 
a10) Altres Serveis 11.056,00 

Despeses Indirectes 172.290,00 
7. Despeses de Personal 33.670,00 

Sous i salaris i altres despeses socials 33.670,00 
Sous 25.900,00 
Seguretat social i altres despeses socials 7.770,00 

8. Altres Despeses d'explotació 125.620,00 
a) Serveis Exteriors 103.620,00 

a2) Arrendaments i cànons 13.850,00 
a3) Reparacions i conservació 11.040,00 
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a4) Serveis Professionals 22.960,00 
a6) Assegurances 1.040,00 
a7) Serveis Bancaris 250,00 
a8) Publicitat 1.000,00 
a9) Subministraments 13.160,00 
a10) Altres Serveis 40.320,00 

b) Tributs 22.000,00 
Tributs (IVA, IBI) (1) 22.000,00 

9. Amortitzacions d'immobilitzat 13.000,00 
Amortitzacions 13.000,00 

Amortitzacions 13.000,00 

Total Despeses 625.955,95 

  
 

La partida de personal despeses recull el següent desglossament: 
 

Resum Sous i Salaris 2019 

Nª Treballadors 13 

Tècnics 12 

Administratius 1 

    

Nº Becaris 2 mesos 18 

Nº Becaris 3 mesos 14 

    
Sous i Salaris 365.353,05 

Seguretat Social 109.507,46 

Altres despeses socials (desplaçaments) 7.150,00 

Total Sous i Salaris 482.010,81 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Els estats provisionals d’ingressos i de despeses que es presenten a aprovar pel Patronat de la 
Fundació Pi i Sunyer per l’exercici 2019, desglossats per activitats, (ja incorporades les 
despeses generals)són els següents: 
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Despeses 310.715,64 23.654,55 99.507,20 687,63 124.171,25 1.375,26 24.754,76 68.075,58 3.163,11 27.917,86 7.942,15 691.965,00 

Despeses directes 225.931,59 17.200,00 72.354,97 500,00 90.289,02 1.000,00 18.000,00 49.500,00 2.300,00 20.300,00 5.775,00 503.150,58 

7. Despeses de Personal 212.336,73 17.069,21 71.804,76   69.545,06   17.625,30 48.469,57   8.891,68   445.742,30 

8. Altres Despeses d'Explotació 13.594,86 130,79 550,21 500,00 20.743,96 1.000,00 374,71 1.030,43 2.300,00 11.408,32 5.775,00 57.408,28 

a) Serveis Exteriors 13.594,86 130,79 550,21 500,00 20.743,96 1.000,00 374,71 1.030,43 2.300,00 11.408,32 5.775,00 57.408,28 

Despeses Indirectes 84.784,05 6.454,55 27.152,23 187,63 33.882,24 375,26 6.754,76 18.575,58 863,11 7.617,86 2.167,15 188.814,42 

7. Despeses de Personal 16.285,65 1.239,81 5.215,51 36,04 6.508,23 72,08 1.297,48 3.568,07 165,79 1.463,27 416,27 36.268,20 

8. Altres Despeses d'Explotació 60.415,79 4.599,41 19.348,26 133,70 24.143,96 267,41 4.813,34 13.236,67 615,04 5.428,37 1.544,28 134.546,22 

a) Serveis Exteriors 60.415,79 4.599,41 19.348,26 133,70 24.143,96 267,41 4.813,34 13.236,67 615,04 5.428,37 1.544,28 134.546,22 

9. Amortització d'Immobilitzat 8.082,61 615,32 2.588,47 17,89 3.230,05 35,77 643,94 1.770,84 82,28 726,22 206,60 18.000,00 

Ingressos 310.715,64 23.654,55 99.507,20 687,63 124.171,26 1.375,26 24.754,76 68.075,58 3.163,11 27.917,86 7.942,15 691.965,00 

Indirectes 242.715,64 6.454,55 90.467,20 687,63 124.171,26 1.375,26 6.754,76 18.575,58 863,11 7.617,86 2.167,15 501.850,00 

6. Altres Ingressos per activitats 9.527,74 253,37 3.551,27 26,99 4.874,31 53,99 265,16 729,18 33,88 299,04 85,07 19.700,00 
b) Ingressos accessoris i altres de 

gestió Corrent 9.527,74 253,37 3.551,27 26,99 4.874,31 53,99 265,16 729,18 33,88 299,04 85,07 19.700,00 

1. Ingressos per Activitats 233.187,90 6.201,17 86.915,93 660,64 119.296,94 1.321,28 6.489,60 17.846,40 829,23 7.318,83 2.082,08 482.150,00 

a) Vendes i Prestacions de Serveis 72,55 1,93 27,04 0,21 37,11 0,41 2,02 5,55 0,26 2,28 0,65 150,00 
f) Altres subvencions, donacions i 

llegats incorporats a resultats 233.115,35 6.199,24 86.888,89 660,43 119.259,83 1.320,87 6.487,59 17.840,85 828,97 7.316,55 2.081,43 482.000,00 

Directes 68.000,00 17.200,00 9.040,00       18.000,00 49.500,00 2.300,00 20.300,00 5.775,00 190.115,00 

1. Ingressos per Activitats 68.000,00 17.200,00 9.040,00       18.000,00 49.500,00 2.300,00 20.300,00 5.775,00 190.115,00 

a) Vendes i Prestacions de Serveis   17.200,00 9.040,00       18.000,00 49.500,00   20.300,00 2.075,00 116.115,00 
f) Altres subvencions, donacions i 

llegats incorporats a resultats 68.000,00               2.300,00   3.700,00 74.000,00 
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La imputació de despeses i ingressos directes i indirectes s’ha fet seguint els següents 
criteris: 
 
S’han imputat a cada activitat els ingressos i despeses que li corresponien a cadascuna, 
d’acord amb la informació que es disposa a la Fundació. 
 
Els criteris de repartiment de les previsions d’ingressos i de despeses generals previstes 
per a l’exercici 2019, s’han imputat com a ingressos i despeses indirectes, de cadascuna 
de les activitats i s’han addicionat als directes detallades amb els següents criteris 
d’imputació: 

• Ingressos: Els ingressos generals s’imputen a cada projecte en funció del dèficit resultant de 
restar als ingressos directes, les despeses generals i directes. 
 

• Despeses. Les despeses generals s’han imputat a cada activitat en funció de la magnitud de 
costos directes del mateix, que tenint en compte que un alt percentatge dels mateixos són 
costos de personal o de serveis professionals el temps dedicat a cada activitat serà directament 
proporcionat a aquest cost directe i per tant al temps dedicat al mateix. 
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PROGRAMA D’INVERSIONS 
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Durant l’exercici 2019 la Fundació Carles Pi i Sunyer ha previst com a despeses 
d’amortització 18.000,00 euros.  Dintre d’aquest import està recollit la possible inversió 
en equips d’informació per import de 8.000,00 euros 
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PLANTILLA PREVISTA AL FINALITZAR L’EXERCICI 
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Plantilla prevista al finalitzar l’exercici 2018 
 

 FIXE EVENTUAL BECARIS 

31/12/17 8 2 22 

31/12/18 10 1 22 
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PLANTILLA MITJANA PREVISTA 
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Plantilla Mitjana Prevista 
 

 FIXE EVENTUAL BECARIS 

31/12/18 8 2 8 

31/12/19 10 1 10 

 

 

 


