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1.- ACTIVITAT DE L'EMPRESA.

MOLLET COMUNICACIÓ, S.L., és una societat mercantil de nacionalitat espanyola
i de naturalesa limitada, que es va constituir sota la denominació de Ràdio Mollet,
S.L. en data 1 de juliol del 1993, mitjançant escriptura pública atorgada pel notari de
Col·legi de Barcelona,
Criado Fernández, amb el número de
protocol 795, per a la prestació, per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, de
serveis d'interès públic, dins de l'àmbit de la informació i de la comunicació. En data
29 de juny de 1994 es va procedir al canvi de denominació a Ràdio Mollet del Vallès,
SL
e Criado Fernández, amb el número de
protocol 2.286.
En data 24 de juliol de 1998 es va procedir al canvi de denomi
Mollet Comunicació, S.L., mitjançant escriptura pública atorgada pel Notari de
Colles Henche, amb el número de protocol 2.004.
Segons estableix l'article Segon dels seus estatuts, la companyia es regirà pels
mateixos estatuts, per les disposicions vigents en matèria de règim local relatives a les
Societats mercantils i, subsidiàriament, per la Llei sobre règim jurídic de les societats
de responsabilitat limitada (actualment Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol,
i altres normes de
pertinent aplicació.
La finalitat de Mollet Comunicació, S.L. és la prestació de serveis municipals dintre
de l'àmbit de la informació i de la comunicació, adreçats a la divulgació del foment
d'activitats cíviques i ciutadanes en el camp de la cultura, el lleure i la formació; a
contribuir al coneixement de la realitat social de Mollet i a la participació dels
molletans i molletanes en la vida de la ciutat; a promoure la identificació de la
ciutadania amb la ciutat de Mollet i a la millor convivència entre ciutadans i
ciutadanes i les seves diverses expressions culturals; el coneixement de la realitat
social, econòmica i cultural no només de Mollet del Vallès i el seu entorn comarcal,
sinó també nacional i internacional.
Constitueix l'objecte social les activitats que a continuació es detallen:
a) Com a ens de gestió directa de l'Administració Municipal, ostentar la
titularitat de la gestió de la concessió dels serveis municipals de radiodifusió
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sonora i modulació de la freqüència a prestar per mitjà de l'Emissora
municipal "Ràdio Mollet del Vallès".
b) La prestació de serveis municipals en el camp de la comunicació i la
informació per qualsevol mitjà de difusió diferent al radiofònic.
L'activitat principal que ve desenvolupant la Companyia és la gestió de l'Emissora
Municipal "Ràdio Mollet del Vallès", activitat que, fins a l'1 de juliol del 1993 venia
desenvolupant el Patronat Municipal Ràdio Mollet del Vallès. D'acord amb el que
estableix la Disposició Final dels estatuts socials de la Companyia, aquesta se subroga
en la totalitat dels drets i obligacions del Patronat Municipal de Ràdio Mollet del
Vallès, a data 1 de juliol del 1993, els quals han estat imputats d'acord amb el Balanç
de Situació del Patronat en aquella data.
Aquesta activitat principal fou ampliada a la gestió del servei municipal de televisió,
maig de 1998. Així mateix,
el
SL;

Per acord del Ple de
Mollet del Vallès de data 20 de desembre de
2011, es va acordar la supressió i derogació del Servei Municipal de Televisió de
El soci únic de la societat és l'Ajuntament de Mollet del Vallés per això i d'acord amb
l'article 42 del codi de comerç forma grup però no està obligat a formular comptes
anuals consolidats.
La moneda funcional del presents comptes anuals és l'euro.
2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS.

(a).- IMATGE FIDEL.

Els Comptes Anuals
a partir
del registres comptables a 31 de desembre de 2019
legals vigents en matèria comptable a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la
i, més concretament, el que disposa el Pla
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General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre i
les seves modificacions posteriors, que es consideren el
aplicable a la Societat.
(b).-PRINCIPIS COMPTABLES
uals
só
establerts pel
Reial Decret 602/2016, de 2 de desembre que modifica el Pla General de
Comptabilitat aprovat pel RD 1514/2007 i el Reial Decret 1514/2007 de 16 de
al Comptable.
(c).- COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ.

19 es presenten de forma comparativa amb
comptable.
(d) ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA
INCERTESA
9
determinat estimacions i hipòtesis en funció de la millor informació disponible a la
data sobre els fets analitzats. És possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en
el futur obliguin a modificarcorresponents comptes anuals futurs.
(e).- AGRUPACIÓ DE PARTIDES
No existeixen elements agrupats en dues o més partides del balanç de situació, del
compte de pèrdues i guanys o
.
(f).- ELEMENTS RECOLLITS EN DIVERSES PARTIDES.
No existeixen elements patrimonials recollits en dues o més partides del balanç de
situació.
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(g).- CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES.

No s'han realitzat altres en criteris comptables.
(h).-

3.- DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS.
La proposta de distribució del resultat de l'exercici de 2019 que presenta el Consell
de la companyia, és la següent:

Concepte

Import

BASE DE REPARTIMENT
Pèrdues i guanys

9.760,40

TOTAL

9.760,40

DISTRIBUCIÓ
A reserves voluntàries

9.760,40

TOTAL

9.760,40

La distribució del resultat de l'exercici de 2018 va ser el següent:
Concepte

Import

BASE DE REPARTIMENT
Pèrdues i guanys

25.318,13

TOTAL

25.318,13

DISTRIBUCIÓ
A reserves voluntàries

25.318,13

TOTAL

25.318,13
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4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ.
Les principals normes de valoració utilitzades per Mollet Comunicació S.L. en
de 2019

es per la legislació vigent, han estat les següents:

a) IMMOBILITZAT INTANGIBLE.

impostos indirectes no recuperables form
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.
informàtiques

intangible en poder de la companyia està format per aplicacions
el 33%.

b) IMMOBILITZAT MATERIAL.

eses addicionals
produïdes fins
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 un any. Posteriorment es valoren al seu valor
de cost menys la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament
reconegudes.
Els elements que composen l'immobilitzat material han estat valorats d'acord amb els
criteris següents:
1. Pel que es refereix a les incorporacions posteriors, aquestes han estat valorades a
cost d'adquisició.

lineal, i a partir del mes següent al de posada en funcionament, als tipus anuals
següents:
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Concepte
Instal·lacions tècniques
Maquinària (equip tècnic)
Mobiliari
Altres instal·lacions
Equips informàtics
Altre inmobilitzat

Percentatge
10%
10%
10%
10%
20%
20%

la productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns
es capitalitzen com a major cost dels béns corresponents.

c) INSTRUMENTS FINANCERS.

financer és un contracte que dóna lloc a un actiu financer en una entitat i,
simultàniament, a un passiu financer o a un instrument de patrimoni en una
altra entitat.
c.1) Actius Financers

La companyia, atesa la seva naturalesa i activitat, disposa dels següents
instruments finan
Pla General de Comptabilitat:
Partides a cobrar i inversions mantingudes fins el venciment
Aquests actius financers es registren inicialment pel seu valor raonable.
Posteriorment són reconeguts a cost amortitzat. El reconeixent dels interessos
deteriorament, es registren directament en el compte de pèrdues i guanys.
efectiu es correspon amb el tipus

La provisió per deteriorament es calcula com la diferència entre el valor en
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Actius financers mantinguts per negociar i altres actius financers a valor
raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys.
agin adquirit amb el propòsit principal
de generar beneficis com a conseqüència de les fluctuacions de valor. Es
valoren pel seu valor raonable, tant en el moment inicial com en valoracions
posteriors. Les variacions que es produeixin es registren directament en el
compte de pèrdues i guanys.

de realització és inferior a 12 mesos a la data següent al tancament de balanç
de situació adjunt.
Actius financers disponibles per a la venda
Es registren en aquest epígraf els valors representatius de deute i instruments
negociació immediata i no tenen un venciment fix.
La seva valoració es fa a valor raonable, registrant les variacions que es

al compte de pèrdues i guanys.
Els actius financers figuren diferenciats entre curt i llarg termini, atenent que
el seu venciment sigui inferior o superior a un any.

Els actius financers es donen de baixa del balanç quan es transfereixen
substancialment els riscos i les avantatges inhe
actiu
financer.

c.2) Passius Financers

Dèbits i partides a pagar
En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la
compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'entitat i aquells que no
sent instruments derivats, no tenen un origen comercial.
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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.

i creditors per operacions de tràfic figuren en el balanç pel seu valor nominal.
Els deutes figuren diferenciats entre curt i llarg termini, atenent a si el seu
venciment és inferior o superior a un any.
Baixa de passius financers.

d) IMPOST SOBRE BENEFICIS.

seu càlcul en el
resultat comptable, considerant-se les diferències entre el resultat comptable i el
fiscal, i realitzant-se la diferenciació entre "temporàries" i "permanents", a efectes de
determinar l'Impost sobre Societats meritat en l'exercici.
La Companyia està subjecte a l'Impost sobre Societats, si bé, per la seva naturalesa
jurídica
apital íntegrament municipal, gaudeix d'una
bonificació del 99% de la quota, d'acord amb el que estableix l'article 34 de la Llei
27/2014, de
, sobre els rendiments

Règim Local, de competències de les entitats locals territorials, municipals i
íntegrament privat.
Els actius i passius per impostos diferits es calculen segons els tipus impositius que es
Es registren contra el compte de resultats, excepte si es refereixen a partides que es
registren directament en el patrimoni net. En aquest cas es comptabilitza amb càrrec o
abonament a aquests comptes.
Els actius per impostos diferits i els crèdits fiscals derivats de bases imposables
negatives es reconeixen quan es considera probable que es pugui recuperar en un futur
dintre del període legal.
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e) INGRESSOS I DESPESES.
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de meritament, és a dir, quan
es produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb
independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer derivat
d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació
a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el
marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i impostos. Seguint el principi de
prudència valorativa, únicament
beneficis realitzats, mentre que els riscos previsibles i les pèrdues, àdhuc les
eventuals, es comptabilitzen tan aviat com es coneixen.
f) PROVISIONS I CONTINGÈNCIES.

Els comptes anuals de la societat recullen totes les provisions significatives en les
quals és major la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació.
Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que
generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor
informació disponible sobre les conseqüències del succés que les motiven i són
reestimades en cada tancament comptable. S'utilitzen per fer front a les obligacions
específiques per a les quals van ser originalment reconegudes. Es procedeix a la seva
reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d'existir o disminueixen.
En aquesta rúbrica es troba comptabilitzat a 31 de desembre de 2019 i a 31 de
desembre de 2018, el càlcul de
la data en concepte de Premi
per al personal laboral,
Conveni
Col·lectiu de Mollet Comunicació, S.L., pels exercicis 2007 a 2008, ambdós inclosos,
i
d de la Comissió de Seguiment del 25 de
novembre de 2008. Al novembre del 2009 es va denunciar el conveni.
del Vallès, un cop
onveni de la societat per tal
-lo, en la mesura de lo possible,
A curt termini existeixen certes provisions amb l'Agedi i l'Sgae.
Agedi fix

va signar un acord de reconeixement de deute amb la Associació

La provisió realitzada en exercicis
2017 es va
comptabilitzar contra
o aprovisionada al 2015 a la
recepció de la factura i es va incrementar la provisió de 2016 contra la partida de
reserves.
15
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a societat SGAE va comunicar a Mollet Comunicació la necessitat
de una nova tarifa de ràdio d'acord amb els requisits legals, per això es va denunciar
formalment el contracte. La definició i l'acord de la nova tarifa serà fruit de les
negociacions amb el sector de la Radiodifusió i els diferents agents i associacions que
en son representatius. Mollet Comunicació va decidir fer una provisió pel mateix
import que l'antic contracte mentre no sigui informada del nou import. Aquest import
va ser aprovisionat en 3.140 euros.
En exercici 2018 es va aprovisionar
AGEDI, seguint

SGAE i

g) REGISTRE I VALORACIÓ DE DESPESES DE PERSONAL.
Les despeses de personal són registrades en el moment de meritarindependènci
deriva.
El passiu reconegut en el balanç respecte als plans de prestació definida es correspon
amb el valor actual de l'obligació reportada en la data del balanç menys el valor
raonable dels actius afectes al pla i qualsevol cost per serveis passats no reconegut.
En aquest exercici la societat manté la provisió, dotada en exercicis anteriors de la
paga complementària dels exercicis 2009 a 2014 (paga productivitat) per import de
27.337,48 .
exercici 2017 es va realitzar
es va aprovisionar
es va realitzar el pagament de la paga
complementària de exercici 2017 i es va aprovisionar

h) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS.

Les subvencions
rebudes
destinades a cobrir les despeses de funcionament
compte de pèrdues i guanys.
16
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Subvencions de capital.
La Societat ha comptabilitzat les subvencions de capital rebudes pel seu valor de
concessió, i amb caràcter no reintegrable, atès que hi ha una seguretat raonable que la
subvenció es cobrarà i que s complirà amb totes les condicions establertes,
incrementant directament el patrimoni net.

a General de Comptabilitat, la companyia traspassa a ingressos de
de capital en la mateixa proporció que la
depreciació experimentada durant el període pels actius finançats amb les mateixes.
La societat no disposa de subvencions de capital pendents de traspassar a resultats.
i) ACTUACIONS EMPRESARIALS AMB INCIDÈNCIA EN EL MEDI
AMBIENT.
incorregut amb despeses destinades a finalitats mediambientals.
j) OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES.
Les operacions amb empreses del mateix grup
amb independència del grau de vinculació entre les empreses del grup participants,
caràcter general, el

en el

econòmica de l
preveuen les corresponents normes.
k) ARRENDAMENTS.
Els arrendaments es qualifiquen com a financers sempre que de les seves condicions
t tots els riscos i beneficis inherents a
operatius.
immobilitzat material, i al pas
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linealment al compte
de pèrdues i guanys durant la vigència del contracte amb independència de la forma
estipulada per al seu pagament.

5.-

IMMOBILITZAT

MATERIAL,

INTANGIBLE

I

INVERSIONS

IMMOBILIÀRIES.
5.1.

Immobilitzat Material

El moviment dels saldos que composen l'epígraf d'Immobilitzat material del balanç de
situació a 31 de desembre de 2019 i 31 de desembre de 2018 ha estat el següent:

Concepte

Saldo
31/12/2018

Instal·lacions tècniques
Maquinària
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips per a processos d'informació
Instal·lacions tècniques en muntatge

9.340,30
13.740,31
10.586,93
6.371,52
25.329,42
0,00

Altre Immobilitzat

10.671,06

Immobilitzat Material Brut

76.039,54

Altes

Baixes

Traspassos

Saldo
31/12/2019
9.340,30
13.740,31
10.586,93
6.734,89
25.329,42
0,00

363,37

10.671,06

363,37

0,00

0,00

76.402,91

Amortitzacions Immobilitzat Material

-73.412,89

-2.105,48

Amortitzacions Immobilitzat Material

-73.412,89

-2.105,48

0,00

0,00

-75.518,37

Deteriorament Instal·lacions tècniques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deteriorament Immobilitzat Material

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.626,65

-1.742,11

0,00

0,00

884,54

Immobilitzat Material Net
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Saldo
31/12/2017

Concepte

Altes

Baixes

Traspassos

Saldo
31/12/2018

Instal·lacions tècniques
Maquinària
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips per a processos d'informació
Instal·lacions tècniques en muntatge

9.340,30
13.740,31
10.586,93
6.371,52
25.329,42
0,00

9.340,30
13.740,31
10.586,93
6.371,52
25.329,42
0,00

Altre Immobilitzat

10.671,06

10.671,06

Immobilitzat Material Brut

76.039,54

0,00

0,00

0,00

76.039,54

Amortitzacions Immobilitzat Material

-68.454,59

-4.958,30

Amortitzacions Immobilitzat Material

-68.454,59

-4.958,30

0,00

0,00

-73.412,89

Deteriorament Instal·lacions tècniques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deteriorament Immobilitzat Material

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.584,95

-4.958,30

0,00

0,00

2.626,65

Immobilitzat Material Net

-73.412,89

Els actius totalment amortitzats en ús
rcici anterior, els següents:

Concepte

Import 2019

Instal·lacions tècniques

Import 2018

0,00

0,00

9.146,69

9.146,69

Altres instal·lacions

0,00

0,00

Mobiliari

0,00

0,00

Equips per processos informàtics

24.202,33

24.202,33

TOTAL

33.349,02

33.349,02

Maquinària

En data 24 de maig de 2013 es va formalitzar un contracte de renting amb la societat
Globaltic, posteriorment en data 5 de novembre de 2013 es modifica el contracte i
compromís de compra
la societat a 9
de juliol de 2014
19
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El valor que Globaltic li dóna al bé és de 8.601 euros, import que es va activar com a
altre immobilitzat.
es va activar la darrera quota per import de

5.2.

Immobilitzat Intangible

El moviment dels saldos que componen l'epígraf d'Immobilitzat intangible del balanç
de situació durant els exercicis 2019 i 2018 ha estat el següent:

Concepte

Saldo
31.12.18

Altes

Aplicacions informàtiques

120,77 2.163,64

Immobilitzat Intangible Brut

120,77 2.163,64

Baixes

Traspassos

Saldo
31.12.19
2.284,41

-0,00

0,00

2.284,41

Amortització Ac. Aplicacions Informàtiques

-120,77

-663,22

Amortitzacions Immobilitzat Intangible

-120,77

-663,22

0,00

0,00

-783,99

0,00 1.500,42

0,00

0,00

1.500,42

Immobilitzat Intangible Net

Concepte

Saldo
31.12.17

Altes

-783,99

Baixes

Traspassos

Saldo
31.12.18

Aplicacions informàtiques

120,77

Immobilitzat Intangible Brut

120,77

Amortització Ac. Aplicacions Informàtiques

-90,48 -30,29

Amortitzacions Immobilitzat Intangible

-90,48 -30,29

0,00

0,00

-120,77

30,29 -30,29

0,00

0,00

00,00

Immobilitzat Intangible Net

6.- ACTIUS FINANCERS.
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6.1.-Informació sobre el balanç
a) Actius financers a curt termini, excepte inversions en el patrimoni del grup,
multigrup i associades i altres crèdits amb les Administracions Públiques.
La composició

presenta el següent detall:

Crèdits, derivats i altres
Categoria

Exercici 2019 Exercici 2018

Total
Exercici
2019

Exercici 2018

Préstecs i partides a cobrar

2.643,63

3.494,78

2.643,63

3.494,78

Total

2.643,63

3.494,78

2.643,63

3.494,78

n els imports
corresponents a clients per vendes i prestació de serveis
següent:
Concepte

2019

2018

Clients

2.643,63

3.494,78

TOTAL

2.643,63

3.494,78

El venciment esperat dels imports que composen aquestes partides és inferior
a un any.
7. PASSIUS FINANCERS
a) Passius financers a curt termini, excepte inversions en el patrimoni del grup,
multigrup i associades i Altres deutes amb les Administracions Públiques.
2019

Categoria

Derivats i altres
2018

Total
2019

2018

Dèbits i partides a pagar

38.544,64

47.287,15

38.544,64

47.287,15

Total

38.544,64

47.287,15

38.544,64

47.287,15

2019

2018

El detall d

epígraf és el següent:
Concepte
Deutes a c/t
Creditors

2.151,84

1.252,55

Personal(1)

36.392,80

46.034,60

TOTAL

38.544,64

47.287,15
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personal
9 s'inclou la provisió de la paga
complementària comentada en l'apartat 4.g) per import total de 27.337,48 euros, així
com la provisió de pagues d'aquest exercici per import de 6.525,84 euros i una
es a
dir un total de 36.392,80 euros.
El venciment esperat de totes aquestes partides és

any.

8. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

Els saldos que reflecteixen els diferents comptes de la Societat amb les
Administracions Públiques a 31 de desembre de 2019, són els següents:

Concepte

Saldos
deutors

H.P. Deutora per IVA
H.P. Creditora per I.R.P.F.
Seguretat Social Deutora
Seguretat Social Creditora
H.P. deutora per subvenció

140.792,37

Totals

154.147,65

Saldos
Creditors

10.624,57
12.348,91
2.730,71
7.639,50

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

19.988,41

a) Hisenda Pública Deutora per IVA: el saldo deutor correspon a l'import de la
liquidació de l'Impost sobre el Valor Afegit del 4art trimestre de 2019 presentada
utària en el mes de gener de 2020.
b) Hisenda Pública Creditora per I.R.P.F: correspon a les retencions a compte de
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques practicades al personal de la
Societat i als professionals independents durant el quart trimestre de l'exercici de
2019. Aquest import ha estat liquidat en data 20 de gener de 2020.
c) Seguretat Social Deutora: Correspon al Pagament Delegat a la Seguretat Social
presentat a la Seguretat Social el 30 de gener de 2020.
d) Seguretat Social creditora: Correspon a les cotitzacions al Règim General de la
Seguretat Social del mes de desembre de 2019, la qual ha estat liquidada el 30 de
gener de 2020.
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e) H.P. deutora per subvencions correspon a les subvencions atorgades per
1 de
desembre de 2019.

Els saldos que reflecteixen els diferents comptes de la Societat amb les
Administracions Públiques a 31 de desembre de 2018, són els següents:

Concepte

Saldos
deutors

H.P. Deutora per IVA
H.P. Creditora per I.R.P.F.
Seguretat Social Creditora
H.P. deutora per subvenció

83.464,03

Totals

149.074,75

Saldos
Creditors

65.610,72
11.376,28
7.311,00
18.687,28

9. FONS PROPIS
El capital social de la Mollet Comunicació, S.L. a 31 de desembre de 2019 és de
3.005,10 Euros, representat per cinc participacions nominatives de 601,02 Euros
cadascuna, numerades de la una a la cinc, intransferibles a tota persona diferent del
El moviment de les diferents partides que com
2019 i el precedent es detallen en
present memòria.

que

xercici
en la

No existeixen ampliacions de capital en curs, ni la societat ha adquirit participacions
pròpies.

10. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

Al mes de febrer de 2014 la societat va rebre un requeriment del Jutjat Mercantil
número 3 de Barcelona per personar-se davant del tribunal el dia 18 de març per la
demanda interposada per AGEDI (Associació de gestió de drets intel.lectuals ). En
data 31 de desembre de 2014 la societat va signar un acord extrajudicial en el qual les
23

Mollet Comunicació, SL
Pl. Cinco Pinos, 1, 1r ( El Lledoner)
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 544 00 13
molletcom@molletvalles.cat

parts convenen un pagament per part de la societat a AGEDI
en
concepte de comunicació pública i reproducció instrumental de fonogrames per
radiodifusió inalàmbrica corresponent al període 2005-2014, en aplicació de la tarifa
El pagament del deute va quedar
saldat amb data 19 de gener de 2015. En data 3 de novembre de 2017 es va signar un
acord de reconeixement de deute amb Agedi pels exercicis 2015 i 2016 per imports de
. En l'apartat f) es detalla l'import de les provisions en aquests
conceptes.
En aquest exercici 2019

a

seguint el criteri

11. SITUACIÓ FISCAL

d
l'Impost so
íntegrament municipal, gaudeix d'una bonificació del 99% de la quota, d'acord amb el
que estableix l'article 34
societats, sobre els rendiments obtinguts de la prestació dels serveis compresos en

territorials, municipals i provincials.
Societat dels exercicis 2019 i 2018 es presenten en els quadres següents:
Exercici 2019:
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Compte de Pèrdues i
Guanys

Ingressos i despeses
directament imputats
patrimoni net

Total

9.760,40

Ingressos i despeses de l'exercici

9.760,40

Augments Disminucions Augments Disminucions
Impost sobre Societats

0,00

..............

..............

0,00

Diferències permanents

207,86

..............

..............

..............

- amb origen en l'exercici

..............

..............

..............

..............

- amb origen en exercicis anteriors

..............

..............

..............

..............

207,86

Diferències temporànies

-9.968,26

0,00

0,00

Base imposable (resultat fiscal)

-

0,00

9.968,26
0,00

Exercici 2018:
Total
Compte de Pèrdues i
Guanys

Ingressos i despeses directament
imputats patrimoni net

25.318,13

Ingressos i despeses de l'exercici

0,00

Augments

Disminucions

Augments

Disminucions

Impost sobre Societats

0,00

..............

..............

0,00

Diferències permanents

..............

..............

..............

..............

- amb origen en l'exercici

..............

..............

..............

..............

- amb origen en exercicis anteriors

..............

..............

..............

..............

25.318,13

Diferències temporànies

Base imposable (resultat fiscal)

-25.318,13

0,00

-25.318,13

0,00

0,00

0,00
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19, es t
concepte de deducció per inversions al foment de les tecnologies de la informació i de
la comunicació, realit
pensarà bases
imposables negatives per un import de
quedant pendent de compensar
bases imposables negatives per import de 16.597,30
societats de 2019, les bases imposables negatives
per import de
26.565,56 on 11.260,50
5 i 15.305,06
, compensable fiscalment amb els límits estipulats per
.
Segons les disposicions legals vigents les liquidacions dels impostos no es poden
considerar definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o
ha transcorregut el termini de prescripció actualment establert en quatre anys.
han prescrit. No obstant, en opinió dels Administradors que subscriuen, no existeixen
ue puguin derivar-se de la revisió dels exercicis
oberts a inspecció.

12. INGRESSOS I DESPESES.
a). Aprovisionaments
epígraf corresponent a aprovisionaments està composat íntegrament per treballs
realitzats per empreses nacionals i que en el 2019 han estat per import de 43.005,55
euros (el 2018 van ser per import de 44.439,33 euros).
b). Despeses de personal
2019
anterior, ha estat el següent:
Concepte

Sous i salaris
Seguretat social empresa
Altres despeses socials
Total despeses de personal
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Saldo a

Saldo a

31/12/2019

31/12/2018

244.767,08

242.363,66

81.954,11

77.730,88

1.103,35

1.516,95

327.824,54

321.611,49
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c).
L
el detall següent:

presenta, a 31 de desembre de 2019 i 2018

Concepte

Saldo a

Saldo a

31/12/2019

31/12/2018

Serveis exteriors

34.447,83

36.281,93

61,00

61,00

Pèrdues, deteriorament, i variació de provisions

0,00

0,00

Altres despeses de gestió corrent

0,00

87,51

34.508,83

36.430,44

Tributs

Ni d
19 ni 2018 n
no monetaris ni de serveis.

éns

d). Import net de la xifra de negocis
a 31 de desembre de 2019 i 2018 és el següent:

Concepte
Publicitat i cròniques
Import net de xifra de negoci

Saldo a

Saldo a

31/12/2019

31/12/2018

10.548,16

8.522,99

10.548,16

8.522,99

13.- SUBVENCIONS I DONACIONS.
El total de subvencions i donacions rebudes imputades a patrimoni net i recollides
i classificades a
són les següents:

Concepte
Subvencions recollides en el patrimoni net (a)
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Saldo 31.12.18

0,00

0,00

407.328,34

423.264,01
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Les subvencions
a
Ajuntament de
Mollet del Vallès per fer front a les despeses ordinàries de la Societat.
14.- INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT.

ambiental, diferents dels que poguessin portar ja incorporats pel fabricant, no havent,
per tant, efectuat cap inversió ni generat cap despesa relacionada amb aquesta
matèria.

15.- NEGOCIS CONJUNTS.
de negocis conjunts.

16.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT.

Amb posterioritat al 31 de desembre de 2019, n
importància, requereixi la modificació dels presents comptes anuals ni informació
addicional a incloure com a nota explicativa de la memòria, a part de la indicada en la
nota de Contingències.
17. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES.

el següent quadre:

Volum 2019

Saldo a 31-12-19

Aportació Ajuntament Mollet del Vallès

407.328,34

140.792,37

Total Ajuntament de Mollet

407.328,34

140.792,37
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Volum 2018

Saldo a 31-12-18

Aportació Ajuntament Mollet del Vallès

423.264,01

83.464,03

Total Ajuntament de Mollet

423.264,01

83.464,03

Serveis rebuts amb empreses o Ens vinculats
La vinculació es deu a que són empreses mu
Mollet.
Les partides es troben comptabilitzades a creditors.

Serveis prestats a empreses vinculades
No hi ha operacions per serveis prestats a empreses vinculades als exercicis 2018 i
2019.

18. ALTRA INFORMACIÓ
18.1- Informació sobre els ajornaments de pagaments a creditors.
Atenent a la Resolució de 29 de gener de 2017, del ICAC, sobre informació a
incorporar a la memòria dels comptes anuals en relació amb el període mig de
pagaments a proveïdors en operacions comercials, la qual deroga la Disposició
15/2010, de 5 de juliol, s
ca.
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18.2.- Altra informació
A l'exercici 2019 i el 2018 els membres del Consell d'Administració de la Companyia
no han percebut cap tipus de remuneració en concepte de sous, dietes, bestretes,
títol de garantia.
La remuneració al personal
19 de
45.403,48 euros. (en 2018 la remuneració va ser per import de 41.201,72 euros).
No existeixen bestretes ni crèdits entregats al personal
administració.

ni als membres

La distribució del número de treballadors per categories i sexes a 31/12/19 ha estat:

Gerent
Cap de programes
Cap de premsa
Periodista
Redactor
Tècnic de so
Cap tècnic
TOTAL
TOTAL
PLANTILLA

Home Dona
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
6,00
9,00
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La distribució del número de treballadors per categories i sexes a 31/12/18 ha estat:

Home Dona
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00

Gerent
Cap de programes
Cap de premsa
Periodista
Redactor
Tècnic de so
Cap tècnic
TOTAL
TOTAL
PLANTILLA

1,00
6,00

3,00

9,00

2019 ha estat:
Home

Dona

Gerent

1,00

Cap de programes

1,00

Cap de premsa

0,80

Periodista

2,18

Redactor

0,86

Tècnic de so

2,00

Cap tècnic

1,00

TOTAL
TOTAL
PLANTILLA

6,04
8,84

2018 va ser:
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Home

Dona

Gerent

1,00

Cap de programes

1,00

Cap de premsa

0,80

Periodista

2,26

Redactor

0,86

Tècnic de so

2,10

Cap tècnic

1,00

TOTAL
TOTAL
PLANTILLA

6,22

2,80

9,02

No hi ha 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.
Els honoraris
d'auditoria de l'exercici 2018 van ser de 1.105,00 euros.
En aquest exercici la societat no té
Societats de Capital i no ha realitzar auditoria externa.

18.3 Informació exigida pels articles 228-231 de la Llei de Societats de capital

Al tancament de l'exercici 2019 els Administradors de la societat, així com les
persones vinculades als mateixos segons es defineix en l'article 229 de la Llei de
Societats de Capital, no han mantingut relacions que suposin un conflicte d'interès ni
per a elles ni per a la Societat.
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