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1 Identificació de la entitat que informa i declaració de principis
1.1 Denominació i domicili social
El dia 29 de desembre de 2014, a Cornellà de Llobregat, es va formalitzar l’acta de constitució del Partit Polític
GUANYEM CORNELLÀ-CRIDA PER CORNELLÀ, però amb data 12 de febrer de 2015, es va fer una acta de rectificació, i va
passar anomenar-se GENT DE CORNELLÀ-CRIDA PER CORNELLÀ, la qual va quedar inscrita al Registre de partits Polítics
amb data 19 de febrer de 2015.
El seu domicili social i fiscal es al carrer Jacinto Guerrero, 8, planta baixa del municipi de Cornella de Llobregat.. El Règim
Jurídic en el moment de la seva constitució va ser de partit polític.

1.2 Estructura organitzativa i declaració de principis
El partit polític GENT DE CORNELLÀ-CRIDA PER CORNELLÀ, a que es refereix aquesta memòria és un partit polític que
assumeix la següent declaració de principis:
A.
B.
C.
D.

Defensar el be comú, la solidaritat i la diversitat per una societat més justa i digne
Treballar per defensar el medi ambient i l’equilibri territorial.
Esta compromès amb la defensa els drets fundamentals de totes les persones.
Treballar per el foment de les relacions humanes basades amb la convivència pacifica, respecte entre els ciutadans/es i la
solidaritat
E. Defensar i lluita per la normalització de la llengua i cultura catalana
I les seves finalitats son:
Davant l’actual sistema capitalista patriarcal i model neoliberal, volem oferir una visió alternativa al model econòmic, polític
i social, amb una majoria treballadora com a protagonista principal cap a una societat justa, igualitària i progressista sense
relacions socials de denominació. Especialment en l’àmbit de Cornellà de Llobregat.
La seva estructura es regeix per:
•
•
•
•
•

Assemblea General
Coordinadora
Grups de treball
Comissió economia
Comissió Comunicació

Juntament a aquesta estructura, els representants es corresponen amb les següents figures:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

President
Vicepresident
Secretari general
Secretari d’actes
Tresorer
Secretari de recursos
Secretari de política
Secretari de Formació
Secretari de relacions i militància

1.3 Parts vinculades
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L’Entitat no participa en cap altra societat, ni te cap relació amb altres entitats amb les quals es pugui establir una relació
de grup o associada d’acord amb els requisits establerts en l’Art 42 del Codi de Comerç i en les Normes 13 i 15 de la
tercera part del reial decret 1514/2007 pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat.
La moneda funcional amb què opera el partit és l’Euro. Per a la formulació dels estats financers en euros s’han seguit els
criteris establerts en el Pla General Comptable tal com figura en l’apartat 4. Normes de registre i valoració.

1.4 Processos electorals
Durant el present exercici a què es refereixen aquests comptes anuals, aquesta formació política no ha participat en cap
procés electoral.
De l’exercici anterior 2015 cal mencionar que aquesta formació política va participar a les eleccions municipals del 24 de
maig, i és per això que es presenta el resultat de les activitats electorals.

1.5 Període en què es refereix els comptes anuals
Els comptes anuals que es refereix aquesta memòria, són els corresponents a l’exercici 2016, període que va de l’1 de gener
al 31 de desembre.

2 BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
2.1 Imatge fidel:
Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables, havent-se aplicat les disposicions legals vigents en
matèria comptable per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats obtinguts per les activitats
desenvolupades pel partit.
Els comptes anuals es presenten d’acord allò que disposa la resolució de 8 d’octubre de 2013, de la presidència del
“Tribunal de Cuentas” per la qual es publica l’acord del ple de 26 de setembre de 2013, d’aprovació del Pla General de
Comptabilitat Adaptat a les Formacions Polítiques

2.2 Principis comptables:
Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registre comptables, havent aplicat tots els principis comptables
obligatoris determinats en la primera part del Pla General adaptat a les formacions polítiques a fi de mostrar la imatge fidel del
Patrimoni, de la situació financera i del resultat obtingut per les activitats pròpies del partit.,

2.3. Comparació de la informació:
Excepte per l’activitat electoral de l’anterior exercici que es refereixen el Comptes Anuals presents, i de la qual es descriu
en punt 1.4 d’aquesta memòria “Processos electorals”, no existeix cap raó per la qual les xifres reflectides en el balanç de situació i
en el compte de resultats d’aquesta formació política no es puguin comparar.
No existeixen diferències significatives entre els criteris aplicats en el present exercici respecte dels criteris aplicats de
l’exercici anterior que tinguin impacte sobre el patrimoni net d’aquesta formació política.

2.4. Elements recollits en varies partides
No existeixen elements patrimonials de l’actiu o del passiu que figurin en més d’una partida del Balanç.

2.5 Correcció d’errors
Durant l’exercici 2015, aquesta entitat no va imputar com ingrés de l’exercici la subvenció electoral que estava acreditada
i pendent de cobrar. És per aquest motiu que l’entitat ha reformulat els comptes anuals del 2015, imputant aquest ingrés en aquest
exercici.
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3 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
S’han aplicat els següents criteris comptables:

3.1. Immobilitzat intangible:
En aquest exercici, no existeixen actius intangibles

3.2. Immobilitzat material:
En aquest exercici, no existeix immobilitzat material

3.3. Béns integrants del Patrimoni Històric
.

L’Entitat no disposa de cap bé integrant del patrimoni històric.

3.4. Permutes:
Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta.

3.5. Crèdits i dèbits per l’activitat pròpia
Les quotes, donatius i altres ajudes similars, procedents de patrocinadors, afiliats i altres deutors, amb venciment a curt
termini, originen un dret de cobrament que es comptabilitza pel seu valor nominal. Si el venciment supera el citat termini, es
reconeix pel seu valor actual. La diferència entre el valor actual i el nominal del crèdit es registra com un ingrés financer en la
compte de resultats d’acord amb el criteri del cost amortitzat.
Si la concessió de l'ajuda és plurianual, el passiu es registra pel valor actual de l'import compromès en ferm de manera
irrevocable i incondicional. S'aplica aquest mateix criteri en aquells casos en què la prolongació de l'ajuda no estigui sotmesa a
avaluacions periòdiques, sinó al mer compliment de tràmits formals o administratius.
No s’han concedit préstecs en el exercici de la activitat pròpia a tipus d’interès cero o per sota del interès de mercat.

3.6. Existències:
Degut a l’activitat de l’entitat no hi ha existències en el balanç

3.7. Consideracions fiscals:
Gent de Cornellà-Crida per Cornellà, es una entitat sense fins lucratius i està parcialment exempta de l’impost de
societats, segons els temes previstos en el Capítol del títol VII del Reial Decret 4/2004 i esta obligada a declarar la totalitat de les
seves rendes, tant exemptes com no exemptes en l’impost sobre societats.
En ser un partit polític es troba exempta de tributació de l’impost sobre societats pels resultats que procedeixin de la
realització d’activitats que constitueixen el seu objecte social o finalitat especifica, descrit en l’article 10 de la Llei Orgànica 8/2007,
de 4 de juliol sobre el finançament dels partits polítics.
La totalitat dels ingressos de l’entitat es troben exempts de l’IVA segons article 20 de la llei 37/1992 de 28 de desembre.

3.8. Ingressos i despeses:
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Les despeses realitzades per l'entitat es comptabilitzen en el compte de resultats de l'exercici en què s'incorren, al marge
de la data en què es produeixi la corrent financera. En particular, les ajudes atorgades per l'entitat es reconeixen en el moment en
què s'aprova la concessió.
En ocasions , el reconeixement d'aquestes despeses es difereix en espera que es completin algunes circumstàncies
necessàries per a la seva meritació, que en permetin la consideració definitiva en el compte de resultats.
Aquestes regles són aplicables als casos següents :
a) Quan la corrent financera es produeix abans que el corrent real, l'operació en qüestió dóna lloc a un actiu, que és
reconegut com una despesa quan es perfecciona el fet que determina aquest corrent real.
b) Quan el corrent real s'estén per períodes superiors a l'exercici econòmic, cada un dels períodes reconeix la despesa
corresponent, calculat amb criteris raonables, sense perjudici del que s'ha indicat per a les despeses de caràcter pluriennal.
Les ajudes atorgades en ferm per l'entitat i altres despeses compromeses de caràcter plurianual es comptabilitzen en el
compte de resultats de l'exercici en què s'aprova la seva concessió amb abonament a un compte de passiu, pel valor actual del
compromís assumit.
Els desemborsaments relacionats amb l'organització d'esdeveniments futurs (exposicions, congressos, conferències i
similars) es reconeixen en el compte de resultats de l'entitat com una despesa en la data en què s'incorren, llevat que estiguessin
relacionats amb l'adquisició de béns del immobilitzat, drets per organitzar l'esdeveniment esmentat o qualsevol altre concepte que
compleixi la definició d'actiu.
En la comptabilització dels ingressos es tenen en compte les següents regles :
a) Els ingressos per lliuraments de béns o prestació de serveis es valoren per l'import acordat.
b ) Les quotes d'usuaris o afiliats es reconeixen com a ingressos en el període a què corresponguin.
c ) Els ingressos procedents de promocions per a captació de recursos, de patrocinadors i de col·laboracions es
reconeixen quan les campanyes i actes es produeixen.
d) En tot cas , s'han de fer les periodificacions necessàries.

3.9. Subvencions, donacions i llegats:
Les subvencions i donacions a l’explotació s’imputen íntegrament al resultat de l’exercici degut al destí de les mateixes
que és el finançament de despeses ordinàries de la formació política.
Aquesta formació política no ha rebut cap tipus de subvenció que per la seva naturalesa hagi d’estar imputada al
resultat en exercicis futurs, com tampoc no ha rebut en exercicis anteriors cap subvenció imputada en el resultat del present
exercici.

3.10. Transaccions entre parts vinculades:
No hi ha transaccions entre parts vinculades.

4. DEUTES
4.1 Informació sobre els passius financers de l’entitat:
a)

Passius financers a llarg termini i amb garantia real.
No existeixen passius financers a llarg termini, ni deutes amb garantia real.
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b)

Passius financers a curt termini
No existeixen passius financers a llarg termini, ni deutes amb garantia real.

4.2 Préstecs
No ha existit cap contracte de préstec amb tercers, com tampoc existeix quantitat alguna pendent de pagament al
tancament de l’exercici.

5. AFILIATS, ADHERITS I SIMPATITZANTS
En el tancament de l’exercici, la formació política no disposa d’afiliats.

6. PATRIMONI NET
Els canvis produïts en el Patrimoni Net de la formació política durant l’exercici 2016, són els que es detallen a continuació:

Resultat de la compte de resultats
Ingressos per subvencions imputats directament al patrimoni
Ingressos per donacions i llegats imputats directament al
patrimoni
Ingressos per restitució de bens immobles ( llei43/1998)
Total Ingressos imputats directament en el patrimoni net
Transferències a la compte de resultats per subvencions
Transferències a la compte de resultats per donacions i llegats
Transferències a la compte de resultats per restitucions de
béns immobles ( llei 43/1998)
Total transferències a la compte de resultats
Total Variació en el patrimoni

11.923,51

11.923,51

7. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
l’exercici:

En aquest exercici, no s’ha rebut subvencions públiques. A continuació detallem les donacions privades rebudes durant

Subvencions privades
Regidors
Total donacions privades

Import total
15.783,97
15.783,97

8. RESTITUCIÓ O COMPENSACIÓ DE BÉNS I DRETS CONFISCATS
Ni en el tancament de l’exercici, ni en cap moment del mateix, el partit ha tingut cap tipus de restitució o compensació de béns
i drets confiscats.

9. ACTIVITATS ELECTORALS
Durant l’exercici 2016, Gent de Cornellà-Crida per Cornellà, no s’ha presentat a cap eleccions municipals, amb el NIF del
partit.

10. ALTRA INFORMACIÓ
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10.1 Personal
A Continuació es detalla la plantilla mitja de treballadors, agrupats per categories.

DESGLÒS PERSONAL PER CATEGORIES EXERCICI 2015
Categoria
Auxiliar administratiu fixes
Auxiliar administratiu no fixes

Homes

Total

Dones

0,01

0,01

0,01
0,02

0,01

DESGLÒS PERSONAL PER CATEGORIES EXERCICI 2016
Durant l’exercici 2016, no existeix personal contractat ni remuneracions al personal d’alta direcció

10.2.- Informació de control de societats i fundacions vinculades
Gent de Cornellà-Crida per Cornellà no té, a la data de tancament del present exercici, com tampoc en cap moment
durant aquests mateix exercici en què es refereixen aquests Comptes Anuals, cap societat controlada ni per ella mateixa,
com tampoc cap fundacions vinculada que pogués exercir un control sobre alguna de les societats.

10.3.- Operacions amb personal directiu
Durant l’exercici, l’entitat no ha tingut cap tipus d’operació relacionada directa o indirectament amb el personal
directiu de l’organització política, com tampoc en relació a cap directiu de entitats vinculades.

10.4.- Informació sobre parts vinculades
No existeixen operacions amb parts vinculades.

10.5.- Informació d’acords de la formació política
L’entitat no té cap tipus d’acord intern que no figuri en el balanç i del qual no s’hagi incorporant informació en la
present memòria que pogués tenir algun impacte financer significatiu i que pogués afectar a la situació financera de la mateixa.

10.6.- Auditoria dels Comptes Anuals
Les comptes anuals del present exercici no han estat auditades.

11 FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
No s’han produït cap succés d’importància significativa posterior al tancament de l’exercici, que tingui que ser
inclòs en aquests comptes anuals.

12 INFORMACIÓ SOBRE ELS AJORNAMENTS DE PAGAMENTS EFECTUATS A PROVEÏDORS .
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. “DEURE D’INFORMACIÓ DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL.
No existeixen ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors, segons la llei 15/2010
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13 BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS ABREUJATS DE L’EXERCICI 2016

Balanç Abreujat de l'exercici 2016
Formació Política: GENT DE CORNELLÀ-CRIDA PER
CORNELLÀ
Actiu
A) ACTIU NO CORRENT
III. Immobilitzat material
2170 Equips per el procés informàtic
2817 Amort. Acum d'Equips informàtics
B) ACTIU CORRENT
III. Deutors i altres comptes a cobrar
4201 Administracions públiques
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
570

CAIXA, EUROS

572

BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈ

TOTAL ACTIU

Patrimoni Net i Passiu
A) PATRIMONI NET
A-1) Patrimoni generat

2016
725,67
725,67
776,05
50,38
17.927,49

17.927,49
174,12
17.753,37
18.653,16

2.016
18.633,76
18.633,76

I. Excedent d'exercicis anteriors
120. excedents positius d'exercicis anteriors

2015

6.816,73
3.748,23
3.748,23
3.068,50
3.068,50
6.816,73

2015
6.710,25
6.710,25
-

6.710,25

121 Excedents negatius de l'exercici anterior
II. Excedent de l'exercici

11.923,51

6.710,25

19,60

106,48

19,60
18.653,36

106,48
6.816,73

II. Resultat Electoral ( estalvi o desestalvi)
B) PASSIU NO CORRENT
C) PASSIU CORRENT
2. Altres creditors
410

CREDITORS PER PRESTACIONS DE SERVEIS

T O T A L PATRIMONI NET I PASSIU
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Compte de Resultats Abreujat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2016
Formació Política: GENT DE CORNELLÀ-CRIDA PER CORNELLÀ

2, Ingressos d'Origen Privat
2. b) Donacions i llegats
711 Donacions Regidors
712 Donacions simpatitzants
2, e) Altres ingressos de l'activitat ordinària
750 Altres ingressos
A) TOTAL INGRESSOS DE LA GESTIÓ ORDINARIA (1+2)
3. Despeses de personal
640 DESPESES DE PERSONAL
642 S.S A C/EMPRESA
649 COL-LABORACIÓ ACTIVITATS CULTURALS

2.016

2.015

15.783,97
15.783,97

7.739,57
5.346,57
2.393,00
0 3.817,27
0 3.817,27
15.783,97 11.556,84
0
0
0

-967,10
-684,72
-282,38

4. Despeses de l'activitat ordinària

-3.810,08 -7.571,07

622 REPARACIO I CONSERVACIÓ
623 SERVEIS PROFESSIONALS
624 TRANSPORTS
626 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS
627 PUBLICITAT PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES
629 ALTRES SERVEIS

-118,11
-3.078,24 -1.759,34
-32,53
-187,80
-35,18
-2.319,45
-393,40 -3.457,10

5. Amortització de l’immobilitzat
681 Amort de l'Immob. Material
B) TOTAL DESPESES DE LA GESTIÓ ORDINARIA (3+4+5)
I. RESULTAT ( ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ORDINARIA
II. RESULTAT DE L'ACTIVITAT NO ELECTORAL
8. Ingressos electorals d'origen públic
9, Ingressos electorals d'origen privat
10. Despeses de les operacions de l'activitat electoral
III. RESULTAT DE L'ACTIVITAT ELECTORAL
IV. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES
662 Interessos de dtes
V. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) ABANS D'IMPOSTOS DE L'EXERCICI (II+III+IV)
14.Impost sobre Societats
VI. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'EXERCICI

-50,38
-50,38
0
-3.860,46 -8.538,17
11.923,51 3.018,67
0

11.923,51

3.748,23
4.640,00
4.631,41
3.756,82
-65,24
-65,24
6.710,25

11.923,51

6.710,25

0
0
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1. ANNEX DE RELACIÓ DE SUBVENCIONS PÚBLIQUES I PRIVADES
DONACIONS REGIDORS
NIF

COGNOMS, NOM

CP

MUNICIPI

PROVINCIA

IMPORT

47616253C

Aragonés Chicharro, Vidal
Ruiz Tienda, Mª Josefa

08940

Cornellà de Llobregat

Barcelona

11.318,81

52621799F

08940

Cornellà de Llobregat

Barcelona

4.149,16

75325344E

Carmona Reina, Diego

08940

Cornellà de Llobregat

Barcelona

316,00

2. ANNEX DE RELACIÓ DE CONDICIONS CONTRACTUALS DE CREDITS I PRÉSTECS AMB
ENTITTATS DE CRÈDIT
Durant l’exercici 2016, no existeix cap contracte de crèdit ni préstec amb cap entitat de crèdit

